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Um dos componentes da rede social Twitter. 
Significa “retuitar” ou compartilhar alguma 
ideia em 140 caracteres.RT 
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Caro leitor, cara leitora

O Almanaque Vocacional 2015 está cheio de

                                                             !

Você está convidado a fazer uma viagem ao continente

              com o voluntário 

Gabriel e terá oportunidade de aprender a       

             de sinais, - que 

as pessoas com deficiência auditiva utilizam (aliás, você já está 

aprendendo!).  E que tal uma

diferente, – feita de           ?

    

Segundo a Ir. Eliane é muito mais

       !

Vai saber da vida de alguns santos bem

           .

Você sabe quem são? E o teste vocacional é todo diferente: 

você vai poder descobrir suas múltiplas

                !

Tudo isso e muito mais... 

Curta bastante essa 3a edição da revista!

Abraços 
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COMO FUNCIONA O JEJUM EUCARÍSTICO?
A lei eclesiástica vigente determina que, uma hora antes da co-
munhão, quem vai receber a Santíssima Eucaristia abstenha-se de 
qualquer comida ou bebida (exceto água ou remédio). É o chamado 
jejum eucarístico, que não precisa ser seguido por pessoas de idade 
avançada ou que padecem de alguma doença (CDC, can. 919). O je-
jum eucarístico é feito em honra à Santíssima Eucaristia.

POR QUE EXISTEM TANTAS NOSSAS SENHORAS? 
SÃO MULHERES DIFERENTES?

Maria de Nazaré, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de 
Fátima... são muitas as denominações pelas quais Nossa Senhora é conhecida no mundo inteiro. 
Por isso, é comum que surja a dúvida: estamos sempre falando da mesma pessoa? A resposta é 
“sim”. Todas essas são formas de chamar Maria de Nazaré, esposa de José e mãe de Jesus Cris-
to. Acontece que os fiéis muitas vezes nomeiam a Virgem Maria de acordo com seus costumes, 
realidades, cultura e sentimentos. Por isso há a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora de 
Lourdes e assim por diante. 

Buquê de noiva
Antigamente, gregos e romanos acreditavam que o alho afastava 

coisas ruins, e ervas ou grãos garantiam uma união frutífera. Por isso, o 
buquê das noivas era formado por essa mistura “exótica”. 

Já na Polônia, a crença era de que um pouco de açúcar no buquê 
manteria o temperamento “doce” da noiva durante todo o casamento. 

E dados históricos revelam que, na França medieval, as mulheres 
iam andando para a igreja no dia do casamento e, no caminho, recebiam 
as flores que, no fim do trajeto, formariam seu buquê – que servia para 
trazer prosperidade e felicidade ao matrimônio. 

Que tal?

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.

PADRE C ÍCERO

NASCIMENTO

IDADE

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES

FATO MARCANTE

SONHOS

CONTRIBUIÇÃO PARA  
O MUNDO

FRASE OU PENSAMENTO

NOME

NOME Cícero Romão Batista

NASCIMENTO 24 de março de 1844, em Crato (CE)

MORTE 20 de julho de 1934, em Juazeiro do Norte (CE), vítima de paralisia intestinal

FATO IMPORTANTE a vida dos santos e dos mártires encantou Cícero desde que ele era pequeno. Tanto é 
que, aos 12 anos, influenciado pela vida de São Francisco de Sales, decidiu fazer voto 
de castidade

CONTRIBUIÇÃO PARA O 
MUNDO

desenvolveu intenso trabalho pastoral com peregrinação, conselhos e visitas. Grande 
benfeitor de Juazeiro do Norte (CE), levou para a cidade a Ordem dos Salesianos, doou o 
terreno para a construção do aeroporto, abriu muitas escolas, construiu várias capelas, 
estimulou a agricultura e ajudou a população pobre nos períodos de seca

corte
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ÓSCAR DA GRAMÁTICA
JOSÉ DE ANCHIETA - 
APÓSTOLO DO BRASIL

Nascido nas Ilhas Canárias (Espa-
nha), em 19 de março de 1534, José de 
Anchieta era um jovem inteligente, ale-
gre, estimado por todos. Exímio escritor, 
amava a poesia e, ainda mais, gostava de 
declamar. 

Ingressou na Companhia de Jesus em 
1551 como noviço. Veio para o Brasil em 
julho de 1553, onde fundou com o padre 
português Manoel da Nóbrega um colé-
gio em Piratininga, que deu origem à ci-
dade de São Paulo. Liderou a catequese 
dos índios tupiniquins e tamoios, que se 
espalhavam do litoral sul do estado de 
São Paulo ao Ceará, e escreveu a primei-
ra gramática brasileira que sistematizou 
o idioma tupi.

Em 1595, retirou-se para a Vila Reritiba, 
atual cidade de Anchieta (ES), onde fale-
ceu aos 63 anos de idade. Foi beatificado 
pelo Papa João Paulo II em 1980. Em 3 de 
abril de 2014, 417 anos após sua morte, 
Padre José de Anchieta, considerado o 
padroeiro dos catequistas, foi canoniza-
do pelo Papa Francisco.

ÓSCAR DESBRAVADORES
MÁRTIRES JESUÍTAS  

O Sul do Brasil começou a ser evangelizado no 
século XVI, quando os Santos Mártires Roque, Afonso 

e João, membros da ordem dos jesuítas, exerceram seu 
trabalho missionário junto aos índios guaranis no noroeste 
do estado do Rio Grande do Sul.

A primeira missa em terras gaúchas foi celebrada no 
dia 3 de maio de 1626, em São Nicolau. Padre Roque Gon-
zales era filho de uma família de alta posição social de As-
sunção, Paraguai. Os padres Afonso Rodrigues e João de 
Castilho vieram como missionários da Espanha. 

Roque Gonzales e Afonso Rodrigues foram mortos no 
dia 15 de novembro de 1628, e o Pe. João del Castilho dois 
dias mais tarde, em Assunção do Ijuí, por um grupo de 
indígenas rebeldes à evangelização. 

O Papa Pio XI beatificou os Missionários Mártires 
em 28 de janeiro de 1934 e, em visita ao Paraguai, 
em 16 de maio de 1988, o Papa João Paulo II os 
canonizou.

ÓSCAR DA CARIDADE
FREI GALVÃO 

O primeiro santo que nasceu e viveu no Brasil foi canonizado no dia 
11 de maio de 2007. Nascido em Guaratinguetá (SP), no dia 10 de maio 
de 1739, Antônio de Sant’Anna Galvão, conhecido como o homem da 
paz e da caridade, viveu em um ambiente familiar profundamente reli-
gioso. O pai, querendo lhe dar uma formação humana cultural, mandou 
Antônio, com 13 anos, à Bahia para estudar no seminário dos padres 
jesuítas. No dia 11 de julho 1762, ele foi ordenado sacerdote. 

Frei Galvão é o religioso cujo coração é de Deus, mas as mãos e os 
pés são dos irmãos. Caridade, delicadeza e bondade são os adjetivos 
que melhor o descrevem. Testemunhou a doçura de Deus entre os ho-
mens e ganhou o coração dos fiéis.

ÓSCAR DA VALENTIA
BEATA ALBERTINA

A história de Albertina Berkenbrock 
é comovente. Quando Albertina tinha 12 
anos, Maneco, um empregado de seu pai, 
tentou agarrá-la. Por querer preservar 
sua pureza espiritual e corporal, fazen-
do de tudo para se livrar do abusador, a 
pequena acabou sendo assassinada por 
Maneco, que cortou sua garganta com 
um canivete.

O primeiro sinal de santidade de Alber-
tina ocorreu no dia de sua morte. Relatos 
da época afirmam que, toda vez que o as-
sassino se aproximava do caixão, jorrava 
sangue de seu pescoço.

Albertina foi beatificada em 20 de 
outubro de 2007, na Catedral de Tubarão 
(SC), e foi considerada padroeira da Jor-
nada Mundial da Juventude, que aconte-
ceu no Rio de Janeiro em 2013.

UMA SANTA PARA O NOSSO TEMPO
MADRE PAULINA   

Amábile Lúcia Visintainer nasceu na Itália, em 1865. Aos nove 
anos, com sua família,  adotou o Brasil como pátria, e os brasileiros 
como irmãos ao estabelecer-se na localidade de Vígolo (SC). 

Quando pequena, Amábile era uma paroquiana engajada na 
vida pastoral e social da Capela de Vígolo, mas foi em 1890 que 
teve início um de seus mais importantes legados. No dia 12 de julho 
daquele ano, junto com a amiga Virginia Rosa Nicolodi, ela criou a 
Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, cuidando 
de uma paciente em fase terminal de câncer. Em 1891, após a mor-
te da enferma, Teresa Anna Maule se juntou ao grupo e tornou-se 
mais uma entusiasta dos ideais defendidos pela congregação.

Em 1895, Amábile fez seus votos religiosos e passou a ser co-
nhecida como Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a 

DADE QUE 
NÃO SE DEVE DIZER 
“AMÉM” LOGO 
APÓS O PAI-NOSSO 
EM UMA MISSA?
Na Santa Missa, assim 
que termina o pai-
-nosso, o Santo Padre 
estende-se em uma 
ardente súplica pela 
libertação do mal e 
pela paz: “Livrai-nos 
de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados 
pela vossa misericór-
dia, sejamos sempre 
livres do pecado e 
protegidos de todos 
os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda de 
Cristo Salvador. Senhor 
Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: 
“Eu vos deixo em paz, 
eu vos dou a minha 
paz”. Não olheis os 
nossos pecados, mas 
a fé que anima vossa 
Igreja; dai-lhe, segundo 
o vosso desejo, a paz 
e a unidade. Vós, que 
sois Deus, com o Pai e 
o Espírito Santo”. E é 
por isso que não se diz 
“amém” após o fim da 
oração do pai-nosso. 

2

1
4

5

3

corte

DADE QU

6            7

SANTO
ÓSCAR

NÃO
ENTENDO



©
Pr

ic
e 

St
re

et
 P

ro
je

ct
s

RT 
@JESUSCRISTO

Uma das melhores maneiras de ter novas e 
boas ideias é se inspirando em histórias de 

quem já faz acontecer. E é isso que o Awebic 
faz. Reúne “as melhores histórias da web” em um site 

divertido e inspirador.
Quer alguns exemplos do que você vai ver lá? Tem a história 
dos contêineres de carga que foram reformados, reciclados 

e transformados em casas, a história do homem que saiu elo-
giando pessoas desconhecidas na rua, a história do tatuador 

que faz por mulheres que passaram por mastectomia o que 
cirurgiões não podem... e muito mais! 

Legal, né? Visite http://awebic.com e inspire-se!

A Verde Vida é uma organização não governamental sem fins lucrativos que atua desde 
1994 no município de Chapecó (SC) desenvolvendo um importante trabalho social, edu-
cacional e ambiental. É uma organização certificada e reconhecida como de utilidade 
pública municipal, estadual e federal.

Os trabalhos desenvolvidos pela ONG são focados nas áreas de assistência social, 
educação e meio ambiente, oferecendo oficinas socioeducativas a adolescentes com o 
objetivo de proporcionar uma formação para a vida e o encaminhamento para o primeiro 
emprego. 

O Verde Vida Programa Oficina Educativa mantém sua sustentabilidade 
com a coleta de materiais recicláveis e, assim, consegue gerar empregos 
e proporcionar atendimento socioeducativo para adolescentes 
carentes, na faixa etária de 13 a 17 anos, e que estejam frequentando 
a escola.

E como se não bastasse a ajuda aos adolescentes, a ONG disponi-
biliza em seu site (www.verdevida.org.br) dicas que podem ajudar 
qualquer um a fazer sua parte quando o assunto é sustentabilidade. 
Acesse, aprenda e coloque as ideias sustentáveis em prática.  
O mundo agradece.

CONHEÇA HISTÓRIAS INCRÍVEIS E INSPIRE-SE 
PARA CRIAR AS SUAS HISTÓRIAS

QUER IDEIAS SUSTENTÁVEIS?!  
ACESSE VERDE VIDA!

COMIDA QUE FAZ 

Se você leu “alimentação 
saudável” e já torceu o nariz, 
provavelmente é fã de salga-
dinhos, refrigerantes e fast 
foods em geral. Mas saiba que 
não é nesse tipo de comida 
que vai encontrar o que pre-
cisa para crescer com saúde. 
Alimentos ricos em açúcar, 
gordura e sódio só farão mal 
para você no presente e no 
futuro. 

Você sabia que o Brasil é o 
quinto país com mais obesos 
no mundo? Essa doença já é 
vista como uma epidemia por 
aqui!

Se não quer fazer parte dessa 
estatística, ou quer sair dela, 

só tem um jeito: cuidar do que 
come! Enquanto frituras e 
doces podem trazer doenças, 
como diabetes e hipertensão 
– além de prejudicar o seu 
desenvolvimento físico e me-
tal –, comidas saudáveis irão 
ajudar você a ter mais saúde 
e disposição. Aí vão algumas 
dicas:

ele é realmente a refeição 
mais importante do dia.

alimentos integrais, frutas 
e verduras, são essenciais 
para o corpo.

de água para exercer suas 
funções vitais. Beba de dois 
a quatro litros por dia.

e derivados e em frios você 
encontra proteínas – seus 
músculos precisam delas 
para se desenvolver.

que bate no meio da tarde. 
Tenha sempre em mãos 
lanches saudáveis para 
não cair na tentação dos 
salgadinhos.

pizza com os 

só não faça disso a sua 
rotina.

São pequenos cuidados pelos 
quais seu “eu adulto” será 
eternamente grato. Pense 
nisso!

BEM PARA O NOSSO CORPO, A ADOLESCÊNCIA É SINÔNIMO DE UMA COISA: 
DESENVOLVIMENTO. CRESCEMOS FÍSICA E MENTALMENTE EM UM 
RITMO ACELERADO. E É JUSTAMENTE PARA DAR A ENERGIA DE QUE 
O CORPO PRECISA PARA ESSE CRESCIMENTO QUE A ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL É TÃO IMPORTANTE NESSA ÉPOCA DA VIDA.
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FAZENDO A
DIFERENÇA

A ENTRADA NA VIDA SACERDOTAL

DIFICULDADES

O TRABALHO COM OS SURDOS

PADRE WILSON CZAIA
SOU WILSON CZAIA, NASCI EM CURITIBA (PR) E TENHO UM IRMÃO. 

MEUS PAIS, EDUARDO CZAIA E MARIA DE LOURDES ADSMASKI CZAIA, 

DESDE QUE DESCOBRIRAM QUE EU ERA SURDO FIZERAM DE TUDO PARA 

QUE EU PUDESSE ESTUDAR. 

SOU PADRE DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA (PR) E FUI ORDENADO POR 

DOM MOACYR JOSÉ VITTI, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2006. ATUALMENTE, 

SOU PÁROCO DA PARÓQUIA PESSOAL NOSSA SENHORA DA TERNURA 

JUNTO À PARÓQUIA SANTA ISABEL NA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA.

Todas as pessoas especiais que 
passaram na minha vida foram sinais do 
chamado de Deus. Começando pelos 
meus pais, que sempre atuaram na Igreja, 
passando pela Ir. Nydia Moreiva Garcez, 
da Escola Epheta, onde estudei desde os 
quatro anos de idade, pela Escola Madre 
Célia, onde as Irmãs do Sagrado Coração 
de Jesus souberam cultivar grandes 
valores religiosos em mim e, ainda, pelos 
grupos de amizade dos surdos e da 
escola Epheta.

Mas o grande impulso veio quando 
ajudei a realizar a primeira comunhão 
de crianças surdas em Paranaguá (PR). 
Aquilo tocou meu coração. O então 
assessor da Pastoral dos Surdos, Pe. 
Ricardo Hoepers, deu todo o apoio e me 
ajudou a realizar o processo de discer-
nimento vocacional, até que Dom Pedro 
Fedalto me aceitou como formando da 
Arquidiocese de Curitiba.

Aliás, Dom Pedro Fedalto e Dom João 
Braz de Aviz me ajudaram muito nos 
estudos. Na Teologia, contei com a ajuda 
do Pe. Loir Antonio Oliveira, que na época 
era seminarista (hoje é sacerdote na 
Diocese de Ponta Grossa) e interpretou 
todo o curso para mim. Já a Filosofia foi 
muito difícil, pois não tive intérpretes, usei 
apenas a leitura labial.

Apesar de não ter sofrido preconceito, 
sofri com a dificuldade de adaptação. Não 
tinha nada preparado para um surdo. Foi tudo 
novidade para o seminário. Toda a formação 
foi sendo construída conforme apareciam os 
desafios. 

Talvez muitos tenham desacreditado 
do meu chamado e pensado que um surdo 
não era capaz de ser padre. Mas Deus foi 
mostrando para mim que era possível! E me 
qualificou para isso, dando-me força para 
perseverar.

O surdo hoje tem um espaço dentro da Igreja e 
pode participar e atuar com alegria. Tanto é que, 
em oito anos de sacerdócio, realizei milhares de 
casamentos entre surdos no Brasil inteiro, muitos 
batizados, visitas aos doentes, primeiras comu-
nhões, crismas, missas, palestras e confissões. O 
fato de termos intérpretes para voz e para Libras 
ajuda muito.

Espero que Deus continue chamando e que 
os surdos possam crescer na fé e ter a graça de 
evangelizar com palavras do próprio Cristo dizendo: 
EPHETA! (Abre-te!).
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O QUE SIGNIFICA O SINAL DA CRUZ?
“Quando nos pomos a caminhar, quando saímos e entramos, quando nos vesti-

mos, quando nos lavamos, quando iniciamos as refeições, quando nos vamos deitar, 
quando nos sentamos, nessas ocasiões e em todas as nossas demais atividades, 

persignamo-nos a testa com o sinal da Cruz.” Quem disse isso foi Tertuliano, o pai 
da Igreja primitiva e que iniciou a tradição de fazer o sinal da cruz. Com o tempo, o 

hábito da cruz na testa mudou e os fiéis passaram a fazer o sinal da santa cruz desde 
a testa até o tórax e de ombro a ombro, mas foi assim que a tradição nasceu. 

NOME Dorothy Mae Stang

NASCIMENTO 7 de junho de 1931, em Dayton, Ohio, EUA

MORTE irmã Dorothy foi assassinada em Anapu (PA) no dia 12 de fevereiro de 2005

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES irmã religiosa comprometida com a causa da Comissão Pastoral da Terra (CPT), da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), desde sua fundação, em 1975

CONTRIBUIÇÃO PARA  
O MUNDO

pertencente à congregação Irmãs de Nossa Senhora de Namur, a freira norte-ameri-
cana, naturalizada brasileira, atuava na Amazônia desde a década de 1970. Sua ativi-
dade pastoral e missionária junto aos trabalhadores rurais da região do Xingu buscava 
a geração de empregos e de renda com projetos de reflorestamento em áreas degra-
dadas e, também, a minimização dos conflitos fundiários na região

PENSAMENTO “Não vou fugir e nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no 
meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor numa terra onde possam 
viver e produzir com dignidade sem devastar.”

IRMÃ DOROTHY

PRESENÇA SIGNIFICATIVA NA ÁSIA
Meu nome é Gabriel, tenho 25 anos, sou Cien-
tista Social e Advogado, agente de pastoral 
do Colégio Marista de Londrina. Durante o 
ano de 2014, tive a maravilhosa oportunidade 
de participar de um programa de voluntariado 
internacional a convite do Instituto Marista. 
Estive por seis meses no Sri Lanka, uma ilha 
que fica ao sul da Índia.  Residi em uma pe-
quena cidade chamada Kalpitiya. De maioria 
muçulmana e hindu, nesta vila de pescadores 
no noroeste da ilha pude ser presença signi-
ficativa no meio das crianças e jovens, atra-
vés de simples atividades extracurriculares e 
aulas de inglês. 

No final de julho, viajei para a Tailândia, a fim 
de trabalhar com migrantes e refugiados e 
foi com essas pessoas que residi e trabalhei 
por quase dois meses. Tive como atividades 
principais por lá aulas de inglês e educação 
física para 115 crianças refugiadas do Myan-
mar e também auxílio jurídico em uma ONG 
que ajuda imigrantes a conseguir acesso ao 
status de refugiado. 

Da Tailândia fui para a Europa e minha atua-
ção aqui foi dividida entre duas cidades: esti-

ve por 50 dias em Genebra, Suíça, colaboran-
do com uma ONG chamada FMSI (Fundação 
Marista de Solidariedade Internacional), que 
dá suporte ao Conselho de Direitos Humanos 
da ONU no tocante aos Direitos da Criança 

na Casa Geral dos Irmãos Maristas, auxilian-
do em algumas traduções, na organização e 
catalogação dos arquivos gerais do instituto 
e também colaborando com o escritório da 
FMSI, que aqui tem como objetivo o fomento, 
financiamento e suporte de projetos educa-
cionais ao redor do mundo, buscando parcei-
ros e gerindo os recursos.

Esse foi parte do meu itinerário aventureiro 
de 2014. Não foi fácil “abrir mão” de minha 
cultura, língua, costumes, família, amigos. 
Após essa aventura, apenas desejo, a cada 
dia, conseguir ser melhor do que eu mesmo 
e afirmo com todo o meu coração: não existe 
sensação melhor do que saber que se está 
dando o melhor de si, que se está extraindo 
de si mesmo o melhor que se pode ser.

Gabriel Bernardo da Si lva

Um dos ícones do casamento é a aliança, que os noivos trocam durante a bênção do 

padre. Mas você sabe por que o anel representa compromisso, pacto e união? 

No século XI, acreditava-se que havia, no terceiro dedo da mão esquerda, uma veia 

que ia direto ao coração. O anel, então, simbolizava que a pessoa representada neste 

ícone estava no coração de quem amava. Assim, nasceu uma tradição que permanece 

viva nos romances até hoje.

De onde vem a 
aliança de casamento?
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GERAÇÃO SLASH:
filósofo, teólogo, padre, cozinheiro, 
viajante, missionário e atleta

APARECIDO DONIZETTI MACIEL –  
Ribeirão Preto (SP)

 MACIEL COZINHEIRO 

Procuro sempre encontrar 
“desculpas” para estar com 
os amigos e paroquianos. 
Uma das formas que encon-
tro para isso é colocando 
em prática meu passatempo 
de “brincar na cozinha”. 
Assim, faço-me irmão, amigo 
e companheiro. Nos laços de 
amizade, encontro conforto e 
estímulo no ministério. Sinto-me 
feliz por estar a serviço do reino 
como sacerdote.

 MACIEL ATLETA 

Foi muito bonito quando descobri que 
é necessário estar bem, cuidar da 
saúde, cuidar de si e estar sempre 
disposto e pronto a amar, a dar 
a vida com alegria. Lembro-me 
sempre do que Jesus disse: 
“Ama o teu próximo como 
a ti mesmo”. Além de pro-
curar sustento e força na 
vida de oração e de comu-
nhão com Deus, o esporte 
(corrida diária e participa-
ção em provas de corrida 
de rua) é para mim uma 
forma de canalizar de modo 
saudável minhas energias, an-
siedades e assim por diante.

 MACIEL MISSIONÁRIO NO JAPÃO 

Meu lema de ordenação é: “Fiz-
-me tudo para todos”. O trabalho 

e a experiência de cinco anos 
vivendo no Japão fizeram-me 
vislumbrar o verdadeiro ser da 
Igreja, que é ser missionário. 
Despojar de si próprio, sem 
negar a própria cultura, e as-
sumir a do outro, como própria, 

lançou-me a desafios que me 
permitiram viver somente na fé e 

pela fé e realizar uma divina aven-
tura. Realmente o Espírito Santo é o 

grande protagonista do agir da Igreja, e 
isso me faz amá-la mais e mais.

 MACIEL SACERDOTE 

Faço da minha vida doação e entrega livre e gratuita. 
E é assim que tenho como retorno a alegria e a rea-

lização pessoal. Como fruto da gratuidade, o 
bom Deus oferece infinitos bens, entre 

eles, os inúmeros irmãos, irmãs, pais 
e mães. Sempre nasce uma nova 

família na vida de ministério, 
preenchendo todos os espaços 
que nos tornam pessoas equi-
libradas e sadias humana e 
espiritualmente. Estar e viver 
a vida de comunidade e em 
comunidade nutre o ministé-

rio, enche de entusiasmo e nos 
faz sempre apaixonados pelo 

reino. Celebrar e ser instrumento 
e canal da caridade do Pai, para 

que a vida de Deus chegue a todos, é 
o ser, essência e segredo da realização e 

felicidade sem fim (...).
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PRESÉPIOS DE ANTES 
E DE AGORA
Ao longo do tempo, a tradição de 
montar presépios de Natal foi se 
espalhando pela Europa, até che-
gar ao mundo inteiro. No Brasil, a 
cena do presépio foi apresentada 
pela primeira vez aos índios e colo-
nos portugueses, em 1552, por ini-
ciativa do jesuíta José de Anchieta. 

No presépio de São Francisco 
de Assis, os Reis Magos, Maria e 
José não estavam presentes. Ele 
preferiu usar cenas cotidianas da-
quela época para que as pessoas 
se identificassem com a história de 
Cristo. Com a disseminação dessa 
tradição, a forma e os materiais 
usados nos presépios foram se 
modificando. 

Greccio, Itália, 1223. Para poder 
explicar melhor a história do nas-
cimento do menino Jesus, o Frade 
Francisco de Assis (que anos mais 
tarde se tornaria o santo protetor 
dos animais) decidiu criar um pre-
sépio com argila para representar 
esse momento mágico para a hu-
manidade. 

Mal sabia ele que estava dando 
início a uma tradição que se torna-
ria popular no mundo todo. E que 
encantaria gerações e gerações 
de cristãos.

Alguns historiadores contam que 
Francisco teve a ideia do presépio 
depois de retornar de uma viagem 
à Palestina e presenciar a grande 
pobreza do povo da Terra Santa. 
Ele então quis trazer à tona a his-
tória do nascimento de Jesus para 
reviver o sentimento de fé. Poucos 
anos antes, a Igreja havia proibido 
a realização de dramas litúrgicos, 
mas Francisco de Assis conseguiu 
autorização do papa para encenar 
a chegada do filho de Deus.

No início, era mais comum o uso 
de argila e pedras. Com o avanço 
da tecnologia, os presépios ganha-
ram novos elementos, como luzes, 
tecidos e metais. Apesar de varia-
da, geralmente a representação da 
cena do nascimento de Jesus traz 
alguns elementos-base, entre os 
quais:

curral (local onde nasceu Jesus)

do curral representam a sim-
plicidade do local onde Jesus 
nasceu)

a chegada de Jesus)

os reis Magos quando Jesus 
nasceu)

-
cidade das pessoas do local em 
que Jesus nasceu)

Gaspar)

Que essa tradição continue viva 
por muitos anos, acompanhando 
as mudanças do tempo, mas sem-
pre trazendo a mensagem de paz, 
fé e simplicidade ao mundo.

Se, no ano que vem, os olhos dos amantes de 
esporte estarão voltados para o Rio de Janeiro 
para acompanhar as Olimpíadas Rio 2016, neste 
ano o foco é Toronto (Canadá). Lá, perto de sete 
mil atletas, de cerca de 50 países, disputarão 
medalhas de ouro, prata e bronze em 36 modali-
dades esportivas. Vêm aí os jogos Pan-America-
nos e Parapan-Americanos! 

Os jogos Pan Am acontecem entre 10 e 26 de 
julho e os Parapan Am, entre 7 e 15 de agosto. 
Na 17ª edição do evento, espera-se recrutar 
cerca de 20 mil voluntários latinos para prestar 
serviços. É mais uma grande festa do esporte 
mundial. Fiquemos ligados! 

Fonte: www.toronto2015.org

NOME Chiara Luce Badano

NASCIMENTO 29 de outubro de 1971, em Sassello, Itália

MORTE 7 de outubro de 1990, em Turim, Itália, vítima de um tumor nos ossos

BEATIFICAÇÃO o processo de beatificação de Chiara durou 11 anos. Em 10 de dezembro de 2009, foi 
proclamado o decreto pontifício sobre o milagre por intercessão de Chiara Badano: 
a cura imprevista e inexplicável de um rapaz de Trieste (Itália), com uma gravíssima 
forma de meningite fulminante. Os médicos haviam dado apenas 48 horas de vida a 
ele. Cerca de 25 mil jovens estiveram presentes na sua cerimônia de beatificação, que 
aconteceu no dia 25 de setembro de 2010. O reconhecimento da Igreja aos feitos da 
jovem Chiara revelou um modelo de santidade possível de ser alcançado por todos.

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES Chiara era uma atleta nata. Jogava tênis, gostava de pedalar e de patinar e apreciava 
as montanhas e o mar. Amava Jesus Cristo e era naturalmente uma evangelizadora.

CONTRIBUIÇÃO PARA O 
MUNDO

desde pequena, Chiara era distinguida por sua caridade e pelo amor que tinha pelos 
mais necessitados, aos quais prestava inúmeros serviços e cobria de atenções. Quan-
do estava no jardim de infância, guardava as suas economias numa pequena caixa 
para as crianças “de cor” e sonhava que um dia poderia ir à África como médica para 
cuidar delas. No período da escola primária, dava a sua merenda a uma colega pobre. 
Quando Chiara contou à mãe, esta começou a colocar todos os dias duas merendas 
em sua lancheira. Ainda assim, Chiara continuou a oferecer seu lanche às crianças 
pobres, porque nelas via a face de Jesus. Mesmo depois de enferma, Chiara continuou 
lutando por suas crenças. Acompanhou por telefone o grupo dos Jovens por um Mun-
do Unido de Savona, exerceu seu papel enviando mensagens, cartões e cartazes e fez 
sentir sua presença nos congressos e atividades.

BEATA CH IARA LUCE

RETRÔ 
COM

ESTILO PRESÉPIOS – UMA TRADIÇÃO 
QUE ENCANTA GERAÇÕES JOGOS PAN-AMERICANOS E PARAPAN-AMERICANOS 

DE TORONTO-2015

corte
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CLÁSSICOS
DO ESPORTE

BIOGRAFIAS



VERTICAL
1. Tempo litúrgico que 

lembramos Jesus quando 
retirou-se para o deserto? 

2. Nome do anjo que anunciou 
Jesus a Maria?

3. Local onde Jesus sofreu 
sua agonia antes de sua 
paixão?

4. Personagem bíblico que 
sua força vinha de seu 
cabelo.

5. Mulher que Jesus 
primeiro apareceu após 
ressurreição?

HORIZONTAL
6. Escrava egípcia que deu um 

filho a Abraão
7. Idade com que Jesus Cristo 

morreu?
8. Oração ensinada por Jesus 

cristo?
9. Quem Jesus ama em 

especial. E disse que o 
Reino pertence a elas.

10. Jesus Cristo tinha consigo 
os...

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

PIADINHAS
 A mãe de Joãozinho diz para ele se arrumar para ir a missa.

Joãozinho, grita, chora esperneia, que não quer ir. A mãe tenta convencê-lo.

Neste dialogo a mãe pergunta: Você não gosta de nada na missa? 

Ele responde: sim!
A mãe toda empolgada, quase por convencê-lo diz: “do que”?

Joãozinho diz: “Da hora em que dizemos: “Senhor escutai a nossa pressa”. 
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PIADINHASJOGO DOS 10 ERROS
Descubra os 10 erros nas fotos abaixo dos 
candidatos à vida consagrada marista.

Juquinha estava chorando 
muito. Seu avô, não aguen-
tando mais aquele chororô, 
perguntou: 

– Por que você está choran-
do, Juquinha? 

– Eu perdi uma moeda de um 
real que ganhei do meu pai 
– explicou o menino.

– Toma lá um real. Pronto, 
nada de choro. Resolvido. 

Pouco depois, Juquinha 
voltou a chorar. 

– Que é isso, Juquinha? 
Perdeu a moeda que lhe 
dei?  – perguntou o avô. 

– Não, vovô. Tá aqui!
– Então, por que está choran-

do de novo? 
– É que se eu não tivesse per-

dido a que o papai me deu, 
eu teria dois reais agora!

Mário 
estava 

observando 
atentamen-

te o padre 
construindo 

uma cerca no 
fundo da casa 

paroquial.  
O padre, intrigado, indaga: 

– Por que me observa tanto? 
Mário responde: 
– É que eu quero ver o que o 

padre diz quando acerta uma 
martelada no dedo!

6 2

7
– –

1

3

8
–

4 5

9

–

–
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DICAS PARA 
O DISCERNIMENTO VOCACIONAL 

Se você está preocupado com o 
seu futuro, precisa prestar ATEN-
ÇÃO ao hoje. Analisar sua vida em 
casa, na escola, no mundo e pensar 
sobre os SINAIS que chamam sua 
atenção em cada esfera. Para en-
contrar as respostas que procura, 
peça ajuda diariamente ao Espírito 
Santo de Deus. Ele lhe dará o dom 
do discernimento.

E que beleza, quando a gente, de-
pois de um tempo experimental com 

Deus, começa a descobrir, a com-
preender o chamado que ele nos faz 
todos os dias. 

Quando você acordar, entregue a 
Jesus, MARIA E JOSÉ 
muitas coisas deverão acontecer. 
E você terá, então, o cuidado de 
discernir o bem do mal e praticar o 
bem. 

Por aí começa o caminho da ex-
perimentação, da INTIMIDADE com 
Deus, que crescerá segundo sua 

PERSEVERANÇA. 
Pare, pense, reflita, reze, decida, 

aja. Preste atenção ao EVANGELHO 
de cada missa de que você partici-
par. As respostas virão. É a receita 
do EQUILÍBRIO. 

Nós, irmãos maristas, intercede-
mos por você, meu JOVEM, minha 
jovem, para que sua juventude cris-
tã católica seja vivida na presença 
de Jesus, que nos ama incondicio-
nalmente.

Papa Francisco, em suas falas aos religiosos tem encantado e 
“provocado” uma mudança de paradigmas. Seu testemunho e a ma-
neira alegre de  viver nos dá cada vez mais Esperança.

Tem dito, aos religiosos:

FALA FRANSCISCO

“Os religiosos de-
vem ser homens 
e mulheres capa-
zes de despertar 

o mundo”

“Não somos chamados a realizar 
gestos épicos nem a proclamar 
palavras altissonantes, mas a 
testemunhar a alegria...”

“Cultivemos a 
dimensão contem-
plativa, mesmo 
no turbilhão dos 
compromissos 
mais urgentes e 
pesados”

A Igreja deve ser atraente. 
Despertai o mundo! Sede 
testemunhas de um modo 
diferente de fazer, de agir, 
de viver!”

“A pessoa cha-
mada é convoca-
da a si mesma, 
ou seja, ao seu 
poder ser”

Fique por dentro, siga o Papa Francisco no Twiter @Pontifex_pt

“Não há 
santidade na 

tristeza”

A  D E S U Q W E Q U I L Í B R I O O E R T Y U I P R E Z E Ç A

S E I D F J O V G H A A J K L U Z M I R I A M Ç Ã O S S C E P

N C O S I U T I L I D A V E D A D I M I T N I B E T I N U K E

F I L I C V P E L S E A X V A N G L I O M I L Ç A T I L F E R

A D Ã O N E H T R R A P E I O U L E J O V E M T R E L P P M S

Z A Z X M N R O B I E R T I O G A P A R E N T E V I V R E J E

M N T E U T I N R R N E J U V E N T U D E Q U E R I D V V

A M V R V U R D I T Y U U O N P O I T A X R C B P A P A A I E

T O I R B D X M O M E V A N G E L H O F A Z E T R C O I N D E R

J I L O Í E E Ç Ã Ç E S S A V É S O J Q E U E N A M G O R R A

O H I L Á N S É T I C N Ó C P L I C L I E N N T R E M U I O N

Ã L O R T C N V O C Ê S T I S S I S I T E N Ç G L O N H Y Ã Ç

Ç E A A R Á E D I O N Í G O E B E A T E N Ç Ã O T A S U J M A

S E Ç E P C P E R S E V E R A N Ç A M J T O A M R U C O R A

Q Ã W E R T Y U I O P A M A R I A S N D F G H J E K S L Ã O Ç

O A S D A F E G I H U J R L K L M E S L Z X E C I V E U B O N

M I S T E R I O S A P O J I N T I M I D A D E G I N A J A T L A

D E V S I N A I S Ã O F I F A T E M S R Y U N O P A P J A I L 

Por Ir. Alison, fms
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Avaliando suas habilidades cognitivas1

Você sabe como identificar uma situação-
-problema, como codificá-la, analisá-la, 
compará-la, categorizá-la e encontrar es-
tratégias para solucioná-la? Pois saiba que 
isso é muito importante para o seu futuro. 
Mas, calma, não existe uma fórmula correta 
que todos devemos seguir. 

As diferentes estruturas de pensamento e inte-
ligências identificadas por profissionais de psi-
cologia2 ajudam nessa missão e orientam até 
mesmo “o que você vai ser quando crescer”.

Tá achando isso tudo muito complexo? Cal-
ma, já vai melhorar. 

Pensando em facilitar a compreensão desse 
importante assunto e ajudá-lo a encontrar 
seu rumo, convidamos Mari Angela Caldera-
ri Oliveira, psicóloga e professora da PUC-
PR, para propor uma atividade que vai ajudar 
você a identificar qual o caminho que suas 
habilidades cognitivas estão percorrendo.  
É simples, divertido e muito útil. Acompanhe. 

“Imagine a cena: depois de o barco em que 
você estava naufragar, você conseguiu na-
dar até uma ilha e lá passou a viver sozinho 
durante seis meses. Desesperado para voltar 
para casa, certa manhã você se vê diante da 
possibilidade de ser salvo. Um navio pirata 
aporta na ilha.”

Para garantir seu retorno à vida normal, você 
precisa realizar oito tarefas. 

Realize-as sem a preocupação de estarem 
certas ou erradas. Depois, faça um ranking 
das tarefas, enumerando-as da mais fácil 
(a número 1) à mais difícil (número 8). Por 
último, relacione cada item à lista de inte-
ligências que eles representam e identifique 
quais foram as habilidades que mais o auxi-
liaram a deixar a ilha e aquelas que precisa-
riam ser mais bem desenvolvidas. 

Essa associação irá ajudá-lo a entender 
quais são suas principais aptidões e quais 
os rumos profissionais que elas facilitam.

Depois de realizar as tarefas e elaborar o ranking, chegou a hora de você conhecer quais 
os caminhos cognitivos mais desenvolvidos em sua estrutura de sistemas inteligentes.

VAMOS LÁ?

1. Escreva uma mensagem para enviar para o navio pirata dentro de uma garrafa que contenha as 
seguintes palavras: sozinho, perigo, amigo, sangue e saudades. 

2. Desenhe um mapa que indique com precisão o local em que você está na ilha, para ser enviado 
junto com a mensagem.

3. Crie e emita sons que chamem a atenção dos piratas para que eles possam vir te salvar.
4. Calcule quantas horas, minutos e segundos você permaneceu na ilha e também envie para o 

navio, para que possam avaliar o tempo (em meses) que você permaneceu sozinho.
5. Faça uma relação dos alimentos que você encontrou na ilha e que foram fundamentais para a 

sua sobrevivência. 
6. Use seu corpo, realizando diferentes movimentos que possam demonstrar para os piratas seu 

desejo de ser levado embora.
7. Deixe, em algum lugar da ilha, uma marca sua, como se fosse um autorretrato que pudesse iden-

tificar as suas características pessoais. 
8. Liste quatro argumentos que possam convencer os piratas a te salvar o mais rápido possível. 

 1. Inteligência linguística 
Essa é a inteligência mais ampla e mais democratica-
mente compartilhada na espécie humana. Supõe uma 
sensibilidade especial para a linguagem falada e es-
crita, capacidade para aprender idiomas e empregar a 
linguagem para obter determinados objetivos. É carac-
terística dos poetas, oradores, escritores, advogados, 
professores, artistas e políticos, entre outros.

 2. Inteligência espacial 
Está vinculada à capacidade de perceber informações 
visuais ou espaciais, efetuar transformações e modifi-
cações sobre as percepções iniciais, recriar imagens 
visuais. Inclui a sensibilidade à cor, à linha, à forma, ao 
espaço. Supõe a capacidade de reconhecer e mani-
pular pautas em espaços grandes e em espaços mais 
reduzidos. As atividades relacionadas à arquitetura, 
aos esportes de estratégias espaciais e à navegação 
estão ligadas a essa inteligência. 

 3. Inteligência musical 
Capacidade que permite criar, comunicar e compreen-
der significados compostos por sons, discriminando, 
transformando e expressando as diferentes formas 
musicais. Inclui a sensibilidade ao ritmo, à melodia, ao 
timbre, ao tom e supõe a capacidade de interpretar, 
compor e apreciar pautas musicais. Manifesta-se em 
compositores, cantores, maestros e engenheiros de 
áudio, entre outros.  

 4. Inteligência lógico-matemática 
Está associada à capacidade de desenvolver racio-
cínios dedutivos, usar e avaliar relações abstratas 
e empregar os números de maneira efetiva. Inclui 
a sensibilidade aos esquemas e relações lógicas, à 
categorização, à inferência, à generalização, à clas-
sificação, ao cálculo e à demonstração de hipóteses. 
Matemáticos, analistas financeiros e engenheiros são 
exemplos de profissionais que têm essa inteligência 
bem desenvolvida. 

 5. Inteligência naturalista  
Competência que permite reconhecer e  categorizar 
os objetos naturais da flora e da fauna, fazer distinções 
coerentes no mundo natural e usar essa capacidade 
de maneira produtiva. O naturalista pode distinguir as 
espécies que são valiosas ou perigosas e possui a ca-
pacidade de categorizar adequadamente organismos 
novos ou pouco familiares. Biólogos, botânicos, zoólo-
gos, etc., costumam ter essa inteligência aprimorada.

 6. Inteligência corporal-cinestésica 
Capacidade de usar o corpo de diferentes maneiras e 
de forma hábil para alcançar determinados objetivos. 
Envolve o uso de todo o corpo ou partes dele para re-
solver problemas ou criar produtos, utilizando ações 
motoras amplas e finas. Inclui habilidades de coorde-
nação, equilíbrio, destreza, força, flexibilidade, velo-
cidade, capacidades autoperceptivas e táteis, assim 
como percepção de medidas e volumes. Esse tipo de 
inteligência pode ser observado especialmente em al-
pinistas, atletas, bailarinos e dançarinos, entre outros. 

 7. Inteligência intrapessoal 
Refere-se à capacidade de conhecer a si mesmo, con-
trolar emoções e administrar sentimentos. Possibilita 
a construção de um modelo de si próprio e a utiliza-
ção desse modelo a seu favor na tomada de decisões. 
Essa inteligência permite que o indivíduo use suas 
capacidades da melhor forma possível. Manifesta-se 
em pessoas de autoestima elevada e capazes de boa 
interação, como pacifistas, terapeutas e religiosos.

 8. Inteligência interpessoal 
Habilidade de se relacionar bem com outras pessoas, 
saber distinguir sentimentos, intenções, motivações 
e estados de ânimo, bem como buscar as reações 
adequadas a cada situação. Essa inteligência se ma-
nifesta em terapeutas, professores, médicos, líderes 
religiosos, enfermeiros, etc. 

1 Deriva de cognição: relativo ao ato de aquisição de conhecimento. Processo mental de percepção, memória, juízo 
e/ou raciocínio. No entendimento psicológico é o estado ou processo relativo à identificação de um saber dedutível 
e a resolução de tarefas e problemas determinados. (cf.  Dicionário Houaiss)
2  Segundo os teóricos americanos da Psicologia Cognitiva: Jerry Alan Fodor, Howard Gardner e Robert J. Sternberg.
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CF 2015: 
“Fraternidade: 
Igreja e 
Sociedade”

Anualmente, desde 1962, a Igreja Católica 
realiza uma campanha para despertar a so-
lidariedade dos fiéis em relação a um pro-
blema concreto que envolva a sociedade 
como um todo. Estamos falando da Campa-
nha da Fraternidade, que tem o objetivo de 
educar para a vida com base no evangelho 
e trazer consciência sobre a responsabili-
dade da Igreja na evolução humana.

“Fraternidade: Igreja e Sociedade” é o tema 
da campanha deste ano, que tem como 
lema “Eu vim para servir”. De acordo com 
a Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB), a campanha convida a refletir, 
meditar e rezar a relação entre Igreja e so-
ciedade. O objetivo é aprofundar o diálogo 
e a colaboração entre esses dois setores, 
como um serviço ao povo brasileiro para a 
edificação do Reino de Deus.

A CF 2015 visa ainda mobilizar os fiéis da 
Igreja Católica para uma maior conscien-
tização sobre seu papel na sociedade, em 
busca de um bem comum maior. O cartaz 
de divulgação da campanha mostra o Papa 
Francisco na cerimônia do lava-pés. A ima-
gem reforça o lema “Eu vim para servir”, re-
metendo ao exemplo de Cristo, que também 
veio à Terra com o propósito de promover o 
bem a todos.

Participe da Campanha da Fraternidade 
2015 e fortaleça o seu papel de cristão e 
cidadão.

VOCÊ SABIA?

RT 
@JESUSCRISTO

Deficiências físicas e mentais 

muitas vezes colocam barreiras 

na vida de pessoas com garra, dis-

posição e vontade de se destacar. 

Porém, em alguns casos, é possível 

tirar essas barreiras do caminho e 

traçar uma linda história. Atletas 

paralímpicos são exemplos disso. 

OS JOGOS PARALÍMPICOS E OS 

ATLETAS BRASILEIROS
A história das competições es-

portivas para deficientes físicos 

começou a ser contada na Inglater-

ra, em meados do século XX. Por lá, 

os primeiros eventos tinham como 

objetivo reabilitar os militares fe-

ridos na Segunda Guerra Mundial.

Como a iniciativa deu muito 

certo, em 1960, nas Olimpíadas de 

Roma (Itália), as modalidades para-

límpicas passaram a ter espaço no 

maior evento esportivo do mundo.

Atualmente, os Jogos Paralím-

picos, que têm como lema “Espírito 

em Movimento”, incluem atletas 

com deficiências físicas (de mo-

bilidade, amputações, cegueira ou 

paralisia cerebral), além de defi-

cientes mentais, e 27 modalidades 

ESPÍRITO EM MOVIMENTO

sobre os Jogos Olímpicos e Para-

límpicos de Verão de 2012: “Nós 

queremos mudar as atitudes do pú-

blico em relação às necessidades, 

celebrar a excelência do esporte 

paralímpico e consagrar desde o 

início que os dois eventos estão 

integrados como um todo.”

Que seja sempre assim!

compõem o programa dos Jogos – 
das quais 25 já foram disputadas e 
duas irão estrear na edição de 2016. 

Atletas brasileiros têm se des-
tacado nas últimas edições dos 
Jogos Paralímpicos. Os nadadores 
Clodoaldo Silva e Daniel Dias, e os 
corredores Lucas Prado, Ádria San-
tos e Terezinha Guilhermina são 
alguns dos representantes paraes-
portivos de sucesso do país. 

“A prática do desporto é um di-
reito humano. Cada indivíduo deve 
ter a possibilidade de praticar des-
porto, sem discriminação de qual-
quer tipo e no espírito olímpico, 
que exige a compreensão mútua 
com um espírito de amizade, so-
lidariedade e fair play... Qualquer 
forma de discriminação com rela-
ção a um país ou uma pessoa em 
razão de raça, religião, política, 
sexo ou de outro modo, é incompa-
tível com os pertencentes ao Mo-
vimento Olímpico”, destaca o COI 
(Comitê Olímpico Internacional) em 
sua Carta.

O presidente do comitê organi-
zador de Londres, Lord Coe, disse 
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ORAÇÃO SR.
GAME

Senhor, no início deste dia, ve-
nho pedir-Te saúde, força, paz e 
sabedoria.

Quero olhar hoje o mundo com 
olhos cheios de amor, ser pa-
ciente, compreensivo,  manso e 
prudente;  ver, além das aparên-
cias,  teus filhos como Tu mesmo 
os vês,  e assim não ver senão o 
bem em cada um.

Fecha os meus ouvidos a toda a 
calúnia. Guarda a minha língua de 
toda a maldade. Que só de bên-
çãos se encha o meu espírito.

Que eu seja tão bondoso e ale-
gre, que todos quantos se apro-
ximarem de mim, sintam a tua 
presença.

Senhor, reveste-me da tua bele-
za, e que, no decurso deste dia, 
eu Te revele a todos. Amém!

ORAÇÃO DA 
MANHÃ



{A culpa é das estrelas}
John Green é o autor do 
livro que comoveu leitores 
do mundo todo ao contar 
a história de dois adoles-
centes que se conhecem 
(e se apaixonam) em um 
grupo de apoio para crian-

ças com câncer. Hazel Grace é uma jovem que 
sobrevive graças a uma droga revolucionária 
que detém a metástase em seus pulmões. Au-
gustus Waters, ex-jogador de basquete, per-
deu a perna para o osteossarcoma. E os dois 
descobrem juntos a alegria e a tragédia que 
é viver e amar. Ao mesmo tempo em que faz 
o leitor derrubar lágrimas e sofrer com Hazel 
e Augustus, A culpa é das estrelas arranca 
sorrisos e permite reflexões que fazem do livro 
muito mais do que um simples romance entre 
dois jovens com problemas de saúde.

Projeto Pessoal de Vida (PPV) é uma proposta de caminho que tem o in-
tuito de nos ajudar a atingir os ideais de vida e a viver bem. Mas, para 

isso, não há um conjunto de regras e normas para se seguir e tomar 
como “preceito absoluto”. 

O PPV é uma proposta de vida cuja finalidade é orientar, motivar, 
estabelecer parâmetros e metas e, por fim, ser guia que aponta 
os meios de como alcançar os objetivos que aspiramos a partir de 
caminhos certos. 

Além disso, ele também nos ajuda a avaliar, rever e amadurecer nos-
sa caminhada, bem como perceber o progresso ou declínio na busca 

de nossos objetivos. Assim, é o meio pelo qual buscamos nossas metas 
sem jamais nos afastarmos das circunstâncias da vida, sem nos tornar-

mos alheios, como pessoas que apenas sonham, mas não transformam seus 
sonhos em realidade. Elaborar o PPV é permitir nosso crescimento para nós mes-

mos, para os outros, para a vida e para Deus. 

“Uma vida sem sentido não merece ser vivida.” 

Ir. Tiago Fedel, fms

Como surgiu o aperto de mão?
Esse cumprimento é um dos mais antigos e 
universais em toda a história da humanida-
de. No início, as pessoas estendiam a mão 
para mostrar que não estavam armadas – o 
gesto era, portanto, um sinal de paz, numa 
época em que praticamente todo mundo 
carregava alguma arma. (A exceção eram 
as mulheres, por isso o aperto de mão nas-
ceu como hábito tipicamente masculino.) 
O primeiro registro do cumprimento está 
nos hieróglifos egípcios.

DICAS
DE PESCA

ASSISTA

LEIA

{As aventuras de Pi} Pi Patel (interpretado por Suraj 
Sharma) é filho do dono de um zoológico localizado em 
Pondicherry, na Índia. Após anos cuidando do negócio, a 
família perde o incentivo dado pela prefeitura local e se vê 
obrigada a vender o zoo. A ideia inicial era se mudar para 
o Canadá, onde poderiam vender os animais e reiniciar a 
vida. Mas, por conta de uma terrível tempestade, o carguei-
ro onde todos viajavam acabou naufragando e somente o 
jovem Pi, uma zebra, um orangotango, uma hiena e um tigre-
-de-bengala, chamado Richard Parker, sobrevivem e preci-
sam dividir um bote salva-vidas. A luta de Pi e dos animais 
para sobreviver, à deriva no mar, rendem um filme e tanto.

{Eu Maior} Autoconhecimento 
e busca pela felicidade são os 
temas centrais de Eu maior, do-
cumentário brasileiro que pro-
voca uma reflexão sobre esses 
assuntos, por meio de entrevis-
tas com personalidades de dife-
rentes áreas – incluindo líderes 
espirituais, intelectuais, artistas 
e esportistas. O filme está dis-
ponível em www.eumaior.com.
br. Vale a pena assistir! 

{A menina que 
roubava livros}
Este livro envolvente, 
surpreendente e emocio-
nante conta a história da 
garota Liesel Meminger, 
uma menina que teve 
seus passos seguidos 

pela Morte de 1939 a 1943 e que, após o fa-
lecimento do seu irmão, transformou-se em 
uma ladra de livros (o coveiro que enterrou 
o garoto deixou cair o primeiro exemplar 
“surrupiado” por Liesel). Mas não é só com 
a perda do irmão que a pequena Liesel so-
fre. Assim que o irmão morre, a mãe larga a 
garota aos cuidados de Hans e Rosa Huber-
mann, um pintor desempregado e uma dona 
de casa rabugenta.  O desenrolar da história 
revela uma Liesel perdida, tentando entender 
o significado de sua existência. São os livros 
roubados por Liesel ao longo de quatro anos 

corte

PROJETO PESSOAL DE VIDA
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Massa: 1) Cozinhe o feijão, espere esfriar e liquidifique. 2) Bata as claras em neve 
e reserve. 3) Bata as gemas com açúcar e adicione o óleo de soja. 4) Acrescente 
o feijão e a farinha de trigo e, aos poucos, a água. 5) Quando chegar a uma massa 
homogênea, acrescente o fermento em pó, e suavemente, as claras em neve.  
6) Unte a forma e polvilhe com farinha. 7) Despeje a massa e leve ao forno médio, 
pré-aquecido, por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Cobertura: 1) Misture todos 
os ingredientes da cobertura e leve ao fogo até dar o ponto de calda grossa.  
2) Espalhe sobre a massa e polvilhe com granulado. 

Receita especial de nega maluca, com menos calorias 
e muito mais nutrição. Receita das Irmãs Franciscanas 
Missionárias de Maria Auxiliadora - Ir. Eliane Lavratti - 
Nutricionista – CRN 2810.

INGRED IENTES

N E G A  M A L U C A  D E  F E I J Ã O

PREPARO

MASSA:
 1 xícara de fei jão preto 
 3 ovos 
 1/2 xícara de óleo de soja 
 1 e 1/2 xícaras açúcar 
 1/2 xícara de chocolate em pó 
 3 xícaras de farinha de trigo 
 1 colher (sopa) rasa de 
fermento químico 

 1 xícara de água 

COBERTURA:
 5 colheres (sopa)  
de leite integral 

 5 colheres (sopa) cheias  
de chocolate em pó 

 4 colheres (sopa) cheias  
de açúcar 

 3 colheres (sopa) cheias  
de margarina 

 Granulado de chocolate  

A receita é saudável, contém uma quantidade 
significativa de ferro a qual ajuda a prevenir a anemia 

ou no tratamento da mesma. 

Nasci em um país estrangeiro e fazia parte de um povo que era escravo dos ricos. 
Quando a nossa população começou a crescer, o rei ordenou aos capatazes que 
cobrassem trabalhos cada vez mais forçados e, às parteiras, que quando nasces-
sem meninos os matassem!

Elas se recusaram a fazer tal maldade, então, o rei disse aos seus homens que 
jogassem no rio os meninos recém-nascidos.

Para me proteger, minha mãe colocou-me cuidadosamente em um cesto flutuante 
no rio. Assim, os soldados não me pegariam. Mas, certa vez, a filha do rei foi 
tomar banho no rio e me encontrou. Ela resolveu me criar como seu filho. Assim, 
acabei crescendo com privilégios que meu povo não tinha.

Com o passar do tempo, descobri quem realmente eu era e percebi que aquela 
gente que sofria era do meu sangue. Inconformado, acabei fugindo.

Fora do palácio, junto a um povo simples, tive um bonito contato com Deus, que me 
fez um chamado: libertar meu povo da escravidão. Tive medo, mas o Senhor me 
encorajou, então procurei cultivar a fé e seguir em frente. Após muito sofrimento, 
o resultado foi um povo lutador, livre e esperançoso em Deus. Ufa, que aventura!
Diante desse resumo da minha vida, quem sou eu?

Se quiser saber quem eu sou, vai até a página 35. 

Bom apetite!  
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Rosana Alves, leiga 
marista, com Almir Sater – 
violeiro, compositor, cantor, 

instrumentista e ator brasi-
leiro, no Teatro Guaíra. 

Irmão João Batista e 
Cesar Leandro, leigo 
marista, com Letícia 

Spiller – famosa atriz 
brasileira.

Irmão Adilson Janovski 
e Juca Kfouri – Juca 
é jornalista esportivo 
e apresentador de 
televisão.

Irmão Cesar com 
Frank Dancevic – 

tenista profissional 
do Canadá.

Irmão Fabio Bettoni com 
Herbert Vianna –  vocalista, 

guitarrista e principal 
compositor de Os Paralamas 
do Sucesso, um dos grupos-

base do rock brasileiro.

Fábio, leigo marista, 
com Luis – famoso 
ator brasileiro. 

Irmão Assis com a 
presidente Dilma na  

3ª Conferência Nacional 
de Economia Solidária.
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Está em busca de um emprego? Para começar, elabore seu currículo com 

atenção e pesquise sites para divulgá-lo. 

 Uma vez convidado a participar de uma entrevista, busque conhecer a empre-

sa e prepare-se. 

 No dia da entrevista, não se atrase, esteja bem-vestido e apresentável. De-

monstrar que você se arrumou para aquele momento gera empatia e mostra 

interesse.

 Cumprimente o entrevistador com um aperto de mão e um sorriso. Olhe nos 

olhos dele, seja simpático e aberto às perguntas. Não tenha receio em dizer 

que não sabe ou que nunca fez. É importante ser sincero!

 Pense antes de responder e só fale o necessário. Evite contar histórias muito 

longas, mas também não seja monossilábico. Responder apenas sim ou não 

pode parecer falta de interesse ou apatia. 

 Fale sobre suas preferências, habilidades e conhecimentos e também sobre o 

que leu a respeito da empresa. 

 Ao final, aperte a mão do entrevistador, agradeça e se coloque à disposição 

para outros esclarecimentos. Pode perguntar sobre a previsão de fechamento 

do processo e se você receberá retorno. Mesmo que a resposta não seja posi-

tiva, agradeça e demonstre interesse em outras oportunidades.

ENTREVISTA DE EMPREGO –  
O CAMINHO DO SUCESSO

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

Por Renata Portela
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Recorte aqui

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! 

Quiz Bíblico

BOM PRINCIPIO
Rua Irmão Weibert,845-Cx. Postal 15. 
CEP: 95765-000 
Telefone(51) 3634 1109 ou 3634 2604. 

CASCAVEL
R. Paraná, 2.680 
Cascavel – PR – CEP: 85812-011
Fone: (45) 3036 6000 / Fax: (45) 3035 4419
cascavel@programavidafeliz.com.br 

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
irteles@hotmail.com

ITAPEJARA D`OESTE
R. Marcelino Champagnat, 308  
Caixa Postal: 43 
Itapejara d’Oeste – PR – CEP: 85580-000
Fone/Fax: (46) 3526 1387
facebook.com/Vidafelizitapejara

JOAÇABA
R. Frei Rogério, 596, A – Centro
Joaçaba – SC – CEP: 89600-000
Fone/Fax: (49) 3522 0819
cesmarjba@grupomarista.org.br 
irvander@grupomarista.org.br

PONTA GROSSA
R. Roma, 360 – Jardim Santa Mônica
Ponta Grossa – PR – CEP: 84016-698
Fone: (42) 3238 2122
vidafelizpg@gmail.com

PORTO ALEGRE
Rua Irmão José Otão,11- Bom Fim. 
CEP: 90035-060 –RS. Telefone: (51) 3314 0300 

POUSO REDONDO
Fone/Fax: (47) 3545 1104
irwilson@marista.org.br

RIBEIRÃO PRETO
R. Julio Ribeiro, 3.451,  
Parque Ribeirão Preto
Ribeirão Preto – SP – CEP: 14031-550
Fones: (16) 3919 3939 / 3919 3550
ppontesrp@marista.org.br

fb.com/programavidafeliz
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EDITORIAL

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! 
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Kumasi -  
Gana

é ser religioso de calça 

jeans e tênis. Vamos onde 

os jovens estão.

Alepo 
– Síria 

Brasil – 
Amazônia 

Ir. José Aderlan B. Nascimento, 

natural da Bahia (Direita), Ir. 

Edmundo Inácio Pina, natural 

de Minas Gerais (Centro) e 

Ir. Daniel Carvalho de Jesus, 

natural de Brasília (Esquerda)


