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Um dos componentes da rede social Twitter. 
Significa “retuitar“ ou compartilhar alguma 
ideia em 140 caracteres.RT 

DEIXE REGISTRADO AQUI, 

ALGO QUE LHE MARCOU E QUE GUARDARÁ 

PARA SEMPRE
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Caro leitor, cara leitora:

O Almanaque Vocacional 2016 está cheio de histórias 
que vão fazer você rir , refletir , se encan-
tar  e até mesmo viajar  (e sem precisar sair 
de casa!).

Você vai entender a origem de vários santos , 
conhecer um campeonato de futebol  em que os 
atletas são sacerdotes, entender o conceito de arqui-
tetura sacra vendo duas igrejas  completamente 
diferentes (e conhecendo suas histórias), ter acesso a 
diversas boas ideias , descobrir a receita de um deli-
cioso prato  típico de Portugal e muito, muito mais!

Com tudo isso, a gente garante: você vai terminar a 
leitura feliz  e inspirado .

Vire a página, comece a ler  e comprove!
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QUAL É A RELAÇÃO ENTRE A PÁSCOA E O CARNAVAL? 
A palavra “Carnaval” tem origem no latim – carnis levale – e significa se livrar da 

carne. Na Idade Média, a festa que atende por esse nome foi incorporada pela Igreja 
Católica para marcar o início da Quaresma (período de quarenta dias que antecede a 
Páscoa) – que passou, então, a começar na Quarta-feira de Cinzas (quando acaba o Car-
naval) e terminar no domingo anterior ao Domingo de Páscoa, conhecido como Domingo 
de Ramos. Durante esse período, os fiéis se preparam para celebrar a ressurreição de 
Cristo por meio do jejum, de orações e da caridade. 

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

NOME:
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POR QUE A DATA DO CARNAVAL MUDA TODO ANO?
Na verdade, não é a data do Carnaval que muda, e, sim, a data da Páscoa e de algumas festas 

litúrgicas que são marcadas a partir dela – o Carnaval acontece 47 dias antes da Páscoa; Pente-
costes, 50 dias após; a Santíssima Trindade, no primeiro domingo depois de Pentecostes; e Corpus 
Christi na primeira quinta-feira depois da Santíssima Trindade. 

Para estabelecer a data da Páscoa, a Igreja utiliza o calendário lunar. Assim, a Páscoa acontece 
no primeiro domingo depois da primeira lua cheia do equinócio da primavera no hemisfério norte 
(no hemisfério sul é outono), porque esse foi o dia em que Jesus ressuscitou.

Equinócio vem do latim – aequus (igual) e nox (noite) – e significa “noites iguais”. É quando o 
sol e a terra estão alinhados de tal forma que os dias e as noites têm a mesma duração em horas.

A saga da construção das pirâmides do Egito
São muitas as teorias que tentam desvendar a forma como as 

pirâmides do Egito foram construídas. Porém, a única certeza que se tem 
é em relação ao trabalho que deu erguê-las. Para levantar a pirâmide de 
Quéops, por exemplo, a maior já descoberta, estima-se que 30 mil egípcios 
trabalharam durante vinte anos. Isso porque, na época, era preciso cortar 
os blocos de pedra – que pesavam, em média, 2,5 toneladas (ou seja, 
2.500 kg cada!) – e, depois, levá-los até a construção. Só na pirâmide de 
Quéops, 2,3 milhões de blocos teriam sido usados. Imagine o trabalhão!  

©f
oto

: A
les

sia
 P

ier
do

me
nic

o 
/ S

hu
tte

rs
toc

k.c
om

Ale
xa

nd
er

 R
ya

bin
tse

v 
/ S

hu
tte

rs
toc

k.c
om

NELSON MANDELA
NOME Nelson Rolihlahla Mandela

NASCIMENTO 18 de julho de 1918, em Mvezo, África do Sul

MORTE 5 de dezembro de 2013, em Joanesburgo, África do Sul, vítima de uma infecção pulmonar

PRINCIPAIS 
OCUPAÇÕES

Advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul entre 1994 e 1999

CONTRIBUIÇÃO 
PARA O MUNDO

Foi o principal líder na luta contra o Apartheid (regime de segregação racial, vigente entre 
1948 e 1994 na África do Sul, que privava as pessoas negras de possuírem os mesmos direitos 
políticos, econômicos e sociais das pessoas brancas)

FATO IMPORTANTE Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos. Em 1962, foi condenado a cinco anos de prisão 
por incentivar greves. Em 1964, em novo julgamento, acabou recebendo a sentença de prisão 
perpétua, acusado de sabotagem e de planejar ações armadas. Com a força de uma campanha 
internacional, Madiba (apelido do grande líder humanitário) recuperou sua liberdade em 1990. O 
responsável pela sua soltura foi Frederik Willem de Klerk, último presidente branco da África do 
Sul. Em 1993, devido à luta de ambos pelo fim do Apartheid, Mandela e De Klerk dividiram o prêmio 
Nobel da Paz. Em abril de 1994, com 62% dos votos, Mandela foi eleito presidente de seu país. Sua 
maior realização em cinco anos de governo foi a criação da Comissão da Verdade e Reconcilia-
ção – encarregada de apurar, mas não punir, os fatos ocorridos durante o Apartheid, e também de 
assegurar à minoria branca um futuro no país.

PENSAMENTO “Sonho o dia em que as pessoas levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para vive-
rem como irmãos.”
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OSCAR DA CARIDADE
SÃO JOÃO BOSCO 

João Bosco tinha apenas nove anos quando seu caminho 
religioso começou a ser traçado. Em uma noite de 1824, um sonho 

revelou qual seria sua grande missão de vida: educar os jovens de 
sua geração.

Em 1841, ordenado sacerdote, o jovem começou a tirar seu sonho 
do papel. Para isso, criou escolas noturnas, fundou uma sociedade 
de mútuo auxílio (para lutar contra o espírito individualista) e adqui-
riu a Casa Pinardi – com o objetivo de acolher jovens estudantes e 
trabalhadores.

A partir de 1854, alguns desses jovens decidiram se consagrar 
totalmente à vida religiosa. Era o início da Congregação Salesiana, 
grande legado de Dom Bosco.

Atualmente, os salesianos estão presentes em mais de 130 países 
e têm como missão oferecer educação integral aos jovens – ou seja, 
manter vivo o sonho de seu precursor.

POR QUE SÓ 
UMA GOTA 

D’ÁGUA?

2

1
OSCAR DA LITERATURA

SANTA TERESINHA DO MENINO 
JESUS  

Santa Teresinha do menino Jesus, ou Teresa de Lisieux, viveu 
apenas 24 anos, mas deixou um grande legado... 

Nascida na cidade de Alençon (França), em 1873, Teresa viu seu 
amor por Cristo afl orar muito cedo. Aos 15 anos, uniu-se às duas 
irmãs mais velhas e se tornou freira da comunidade carmelita en-
clausurada, onde desempenhou as funções de sacristã e assistente 
da mestra das noviças até falecer, em 1897, vítima de tuberculose. 

Seus pensamentos e poemas foram eternizados no livro História 
de uma alma, coleção de seus manuscritos autobiográfi cos, e nas 
diversas cartas, poesias, peças religiosas e orações que escreveu.

Santa Teresinha do menino Jesus foi beatifi cada pelo Papa Pio 
XI em 1923 e canonizada em 1925. Além disso, em 19 de outubro de 
1997, o Papa João Paulo II a proclamou Doutora da Igreja.
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OSCAR DA AJUDA
SÃO CRISTÓVÃO

Reza a lenda que Cristóvão era um gigante com mania de grandeza. 
Ele supunha que o rei a quem servia era o maior do mundo. Certo dia, porém, 
disseram-lhe que o maior rei do mundo era Satanás. E lá foi Cristóvão servir 
o novo mestre.

Pouco tempo depois, informando-se melhor, o gigante descobriu que o 
maior rei do mundo era Nosso Senhor, e que a bondade era o melhor pre-
sente para ele. Sabendo disso, Cristóvão resolveu trocar sua mania de gran-
deza pelo serviço aos semelhantes. 

Valendo-se de sua imensa força, o gigante passou a levar as pessoas de 
uma margem à outra de um rio. 

Uma noite, um menino pediu para usar seus “serviços”. À medida que 
cruzavam o rio, Cristóvão tinha a impressão que o menino pesava cada vez 
mais. Diante do espanto do gigante, o menino disse: “Tiveste às costas mais 
que o mundo inteiro. Transportaste o Criador de todas as coisas. Sou Jesus, 
aquele a quem serves”.

Assim, “nascia” São Cristóvão (“aquele que carrega Cristo”), 
o santo protetor dos motoristas e dos viajantes.

OSCAR DO CONHECIMENTO
SANTO AGOSTINHO   

Aurélio Agostinho, universalmente conhecido como Santo Agostinho, 
foi um dos mais respeitáveis fi lósofos e teólogos de sua época.

Nascido no ano de 354, em Tagaste, norte da África, Santo Agostinho foi 
ainda jovem para a Itália para se dedicar aos estudos – especialmente no 
campo da retórica. 

Filho de um pagão e de uma cristã, no ano de 386, enquanto meditava em 
um jardim, Santo Agostinho ouviu uma voz de criança dizer “tolle et lege” 
(toma e lê), e, tomando as Cartas de São Paulo, leu: “Não é nos prazeres da 
vida, mas em seguir a Cristo que se encontra a felicidade.” É o marco da sua 
conversão ao cristianismo.

Em 395, tornou-se bispo em Hipona (província romana da África). Até sua 
morte, em 430, Santo Agostinho escreveu diversos sermões importantes. 
Suas obras infl uenciaram muito o pensamento teológico da Igreja Católica 
na Idade Média.

Durante a apresentação das oferendas, o diácono (ou o padre) derrama vinho e um pouco de água no 
cálice, rezando, em silêncio: “Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da divindade 
do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade”.

A água (uma bebida mais comum, diária), misturada ao vinho (de certa forma uma bebida mais va-
liosa), muda de característica. Assim, pedimos que a humanidade frágil e pecadora (representada pelo 
pouco de água) seja misturada à grandeza de Deus (representada pela maior parte do vinho) e possa, por 
meio dessa união a Cristo e seu sacrifício, participar da mesma divindade.

4
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CUIDE DA HIGIENE PARA 
CUIDAR DA SAÚDE

Era assim na sua casa? Pois é, e naquela época, preocupado apenas em brincar e ver televisão, 

ao ouvir sua mãe dando ordens como essas você devia achar uma chatice, não é mesmo? 

O que talvez você não soubesse é que, com isso, sua mãe estava cuidando da sua saúde. Afi nal, a 

boa higiene é muito importante para o bem-estar do corpo humano!

Sabendo disso e pensando em ajudar você a ter uma vida mais saudável agora que, provavelmen-

te, sua mãe não fi ca mais no seu pé com essas ordens, elaboramos uma pequena lista de hábitos 

de higiene que podem fazer a diferença. Vamos lá?

FRASES COMO “VÁ TOMAR BANHO, MENINO!”, 

“MARIA, SUAS UNHAS ESTÃO MUITO GRANDES, 

ESTÁ NA HORA DE CORTÁ-LAS!” E “PEDRINHO, JÁ 

ESTÁ TARDE, ESCOVE SEUS DENTES E VÁ DORMIR!” 

SÃO (E PROVAVELMENTE SEMPRE SERÃO) COMUNS 

QUANDO HÁ UM PEQUENO NA ÁREA.

• UNHAS: Para começar, se 

você costuma roer as unhas, 

pode parar já! Além de ser 

mal visto pela sociedade, 

esse hábito também pode 

fazer mal à saúde, pois 

embaixo das unhas fi cam 

armazenadas sujeiras que 

podem dar origem a doen-

ças intestinais.

• CABELOS: Lave seu cabelo 

pelo menos duas vezes por 

semana. Nossos fi os acumu-

lam sujeira e gordura, o que 

pode resultar na aparição 

dos temidos piolhos. Ui!

• DENTES: Escovar os dentes 

depois de cada refeição é 

muito importante, já que os 

resíduos alimentares que 

fi cam nos dentes atraem 

micróbios que no futuro 

podem resultar em cáries. E 

você não quer sofrer com as 

dores de uma cárie, quer?

Cuide da sua higiene para 

cuidar da sua saúde e fazer 

sua mãe feliz. ;)

RT 
@JESUSCRISTO
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O Grupo de Liderança Juvenil do Programa Vida 
Feliz de Carambeí (PR) , precisava trabalhar o tema 
“sustentabilidade”. Em uma reunião para decidir o 
rumo das atividades, uma possibilidade se destacou: 
a ideia de fazer um tapete utilizando materiais que 
seriam descartados. Estava lançada a missão que 
trouxe este resultado fantástico:
Bonitão, né? :)

No dia 18 de junho de 2015 foi apresentada 
oficialmente a segunda encíclica publicada 
pelo Papa Francisco. Em Laudato si (Louvado 
sejas, em português), o Santo Padre critica o 
consumismo e o desenvolvimento irresponsá-
vel e faz um apelo à mudança e à unificação 
global das ações para combater a degrada-
ção ambiental e as alterações climáticas.

Dentre os questionamentos levantados pelo 
Papa na encíclica destacam-se:

Que tipo de mundo queremos deixar a quem 
vai nos suceder, às crianças que estão a 
crescer?
Para que viemos a esta vida?
Para que trabalhamos e lutamos?
Que necessidade tem de nós esta terra?

Reflexões que nos fazem crescer como pes-
soas e como cidadãos. A encíclica completa 
está disponível neste endereço:  http://bit.ly/
LAUDATO_SI. Não deixe de ler!

FAÇA VOCÊ MESMO!LOUVADO SEJAS!

Ficou a fim de tentar em casa?  
Siga este passo-a-passo:

MATERIAIS:
• Retalhos coloridos de tecidos 
• Tela de tapeçaria
• Tesoura

COMO FAZER: 
1. Corte os tecidos em pedaços de um tamanho que 
permita amarrá-los nos espaços da tela.

2. Inicie a confecção. “Com um pouquinho de paciên-
cia, seu tapete ficará lindo, original e, ao final, você 
poderá dizer: ‘Fui eu que fiz!’”, destaca Ana Clarice 
Martchuk, uma das responsáveis pelo projeto.
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UMA LUZ PARA UMA 
COMUNIDADE CARENTE

“APENAS UM RAIO DE SOL É SUFICIENTE PARA AFASTAR VÁRIAS SOMBRAS.” 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Na década de 1980, a comunidade Santa Helena, de Curitiba (PR), enfrentava 

um momento sombrio. Sem estrutura para atender às necessidades básicas da 

população, a região via o índice de violência crescer e a tristeza, também. Mas um 

raio de sol entrou pela janela e começou a iluminar o cenário em 1983. Incomodada 

com os problemas da comunidade e com vontade de ajudar a mudar esse panorama, 

a Irmã Maria de Morais se uniu a alguns fiéis e membros da igreja e criou o Centro 

de Assistência Social Divina Misericórdia (CASDM).

FAZENDO A
DIFERENÇA

10       



EXPANSÃO

VOCAÇÃO PARA AJUDAR

Em 1999, o Centro ganhou uma nova coordena-
dora, a Irmã Anete Giordani. A partir daí, iniciou-se 
a expansão da estrutura e do atendimento da 
instituição que, ao longo dos anos, por meio de 
doações de terrenos e arrecadações em eventos 
beneficentes, deu origem a mais cinco unidades: 
• Centro de Educação Infantil Divina Misericórdia.
• Centro Juvenil Madre Clélia Merloni.
• Centro de Integração Social Divina Misericórdia.
• Centro de Educação Infantil Divina Misericórdia.
• Centro de Convivência para Pessoas Idosas 

Divina Misericórdia.

Segundo a Irmã Anete, a missão do CASDM é 
ser um espaço qualificado de atendimento, defesa 
e garantia de direitos socioassistenciais e educa-
cionais às crianças, aos adolescentes, aos idosos 
e às famílias da região.  

Ir. Anete relembra que, desde 
adolescente, via o trabalho das 
Irmãs Apóstolas da sua cidade 
(Bento Gonçalves/RS) e ficava 
encantada. “Fiz um caminho de 
discernimento vocacional e, com 
18 anos, ingressei no Instituto. 
Minha motivação foi a beleza da 
entrega total para Deus e para o 
serviço aos irmãos mais empobre-
cidos”, conta. 

E a escolha não poderia ter 
sido mais acertada. Hoje, ela se diz 
muito satisfeita com o caminho que 
escolheu. “Eu amo tudo o que faço. 
Sou gestora e assistente social. 
Amo conversar, festejar, rezar, 
cantar, planejar com as pessoas. 
Sinto-me missionária o tempo 
todo e agradeço pela vida e pela 
vocação”, comemora. 

Hoje, a maior satisfação da irmã 
é ver que seu trabalho realmente 
faz a diferença na comunidade. 
“Só de saber que não temos mais 
adolescentes sendo assassinados 
já é um grande consolo. E temos 
muitos jovens que passaram pelo 
CASDM e que atualmente estão 
muito bem, fazendo faculdade, 
trabalhando, livres das drogas e 
de tantos outros perigos. Nosso 
trabalho é silencioso e humilde, 
mas firme, planejado e amoroso. 
Cremos na vida e nas maravilhas 
que Deus pode realizar em quem 
se abre para a graça”, conclui.
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Por volta do ano 800, en-
quanto os monges rezavam 
os 150 salmos, os leigos que 
não sabiam ler, mas queriam 
unir-se às orações, passaram 
a rezar 150 Pai-Nossos. Tinha 
início a tradição que levaria à 
criação da oração do Rosário.

Com o passar dos anos, 
formaram-se outros três sal-
térios – com 150 Ave Marias, 
150 louvores em honra a Jesus 
e 150 louvores em honra à 
Maria. Ao longo do tempo, a 
oração do Rosário foi se modi-
ficando até chegar ao formato 
como é conhecida atualmente 
(já incluindo a alteração efe-
tuada pelo papa João Paulo II, 
em 2002, por conta do Ano do 
Rosário): 200 Ave Marias, divi-
didas em vinte dezenas.  

NOME Humberto Linden Jr.

NASCIMENTO 8 de setembro de 1879, em Düsseldorf, Alemanha

MORTE 25 de fevereiro de 1960, em Joaçaba (SC), vítima de um enfarto

CONTRIBUIÇÃO 
PARA  
O MUNDO

Frei Bruno iniciou sua vida religiosa no noviciado dos Franciscanos da Saxônia, em Harreveld, na Ho-
landa. Em 1894, junto com outros noviços, veio para o Brasil, destinado para a “missão brasileira”. 
Ordenado sacerdote em 1904, morou em várias cidades de Santa Catarina, como Gaspar, São José 
e Rodeio. Aos 80 anos, foi para Joaçaba, onde criou a Associação das Empregadas Domésticas, que 
buscava lutar pelos direitos dessas mulheres, assim como trazê-las para a igreja.

MILAGRE Existem alguns relatos de milagres feitos por intercessão de Frei Bruno. Porém, o caso que já passa 
por uma avaliação que pode resultar na beatificação do frade é o de Antônio Carlos Weiss. 
No ano de 1997, Weiss passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor e precisou tomar uma 
injeção. Porém, essa injeção foi aplicada de forma errada, o que fez com que sofresse uma parada 
cardíaca. Desesperada, Alcione, sua esposa deixou uma novena de Frei Bruno em cima do peito de 
Weiss e foi chamar um médico. Depois de cinco minutos seu marido voltou à vida. Os médicos decla-
raram que o fato de Weiss estar vivo era um milagre. 
Inúmeros outros casos de curas e graças alcançadas foram mapeados nas cidades de Joaçaba,  
Rodeio e Xaxim, em Santa Catarina.

FRE I  BRUNO

Uma semana antes da Páscoa, no chamado 

Domingo de Ramos, cristãos do mundo todo le-

vam às igrejas ramos de diversas árvores para 

lembrar a última entrada de Jesus em Jerusalém 

antes de sua crucificação. Mas depois de usá-

-los na celebração, o que se faz com os ramos? 

Geralmente, orienta-se que os ramos aben-

çoados sejam guardados em casa, como símbo-

lo de esperança, vitória e vida. No ano seguinte, 

eles devem ser entregues à igreja antes do 

início da quaresma, quando serão queimados e 

suas cinzas usadas na bênção da Quarta-Feira 

de Cinzas. No entanto, algumas pessoas quei-

mam os ramos em momentos de perigo, como 

tempestades, para pedir a proteção a Deus.

 

A tradição 
dos ramos

COMO SURGIU A  
ORAÇÃO DO ROSÁRIO?
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Pedro Tambosi tinha apenas dez anos 
quando descobriu o que queria para sua 
vida. Era 1968 e ele estava no terceiro ano 
do Ensino Fundamental quando um Irmão 
Marista visitou sua escola e falou sobre a 
Congregação dos Irmãos Maristas. A apre-
sentação chamou tanto a atenção do menino 
que, no mesmo ano, ele entrou para o semi-
nário em São Bento do Sul (SC). Iniciava-se, 
assim, a trajetória do Irmão Pedrinho, que, 
naquela época, não podia imaginar que, com 
seu trabalho, iria fazer a diferença na vida de 
tantas pessoas... 

A história de Irmão Pedrinho como missio-
nário teve início 18 anos depois de sua entra-
da na congregação. Em 1986, ele recebeu um 
convite para trabalhar na Amazônia. “Quando 
a oportunidade surgiu, não pensei duas vezes 
e aceitei”, relembra. 

De lá para cá, em 26 anos de muito tra-
balho, emoções e aprendizados, ele passou 
pela Angola, por Moçambique e, agora, está 
em Timor Leste, onde fi cará até 2018. Essas 
viagens têm, para o irmão, um papel muito 

importante. “Não é aventura, não é curiosi-
dade, é algo muito íntimo e natural que bro-
ta de uma vontade muito grande de ajudar a 
plantar a felicidade, o bem, a verdade e a fé 
em Deus no coração de todos”, revela.

Seu trabalho como missionário exige que 
ele esteja presente na vida da comunidade, 
especialmente na parte religiosa, em mis-
sas, procissões, novenas, rezas do terço em 
família e pastorais vocacionais. Além disso, 
o irmão atua também em projetos ligados à 
educação, visitando escolas, ensinando can-
tos em português, dando aulas de seu idioma 
materno e assim por diante. 

Segundo Irmão Pedrinho, o grande desafi o 
do missionário é estar aberto às culturas dos 
povos que visita. “Não há cultura pobre, to-
das são ricas, especialmente de humanismo 
e de espiritualidade. Quando se vê a cultura a 
partir de dentro, nota-se que ela tem algo de 
misterioso e sagrado. Com base nisso, ajudar 
os povos a viverem felizes e a manter vivas 
suas boas tradições e costumes é uma mis-
são que me faz muito feliz”, conta.

     13

MOCHILAS E
AVENTURAS



IRMÃO, ARTESÃO 
E PSICÓLOGO

IRMÃO MURILO BERTOLDI  
FAZENDA RIO GRANDE (PR)

Quando era criança, o Irmão Murilo Bertoldi gostava de 
brincar de ser padre – o que já mostrava a sua vocação 
para a vida religiosa. Na juventude, atuou como profes-
sor e, mais tarde, juntou as duas paixões – educação 
e religião – para se tornar Irmão Marista. Hoje, ele é o 
diretor institucional do Centro Social Marista Ir. Henri 
Vergès, em Fazenda Rio Grande, cidade da região Me-
tropolitana de Curitiba (PR), e conta pra gente um pouco 
da sua vida e de seu trabalho com a comunidade...

 RITUAL MATINAL SAGRADO 

Todos os dias, Ir. Murilo 
acorda cedo e, ainda no 
quarto, em seu pequeno 
oratório, faz suas pri-
meiras preces. Depois, 
passa alguns minu-
tos diante do Sacrário, 
entregando a Deus sua 
vida e as atividades do dia. 
“Toco o quadro do Ir. Henri 
Vergès e peço a ele a proteção 
e a coragem que ele teve diante 
de momentos difíceis, em que, por 
vezes, não foi bem compreendido 
e sofreu perseguições”, conta. 

 INSPIRAÇÕES 

“No mundo religioso, inspiro-me em Jesus Cristo, 
em Maria, nossa boa mãe, e em São Marcelino 
Champagnat. Tenho ainda como fontes inspiradoras 
nosso Ir. Henri Vergès, bem como Ir. Dulce, ‘o anjo 
bom da Bahia’, e, sem dúvida, nosso Papa Francisco”, 
revela Irmão Murilo. Ele conta ainda que, fora da área reli-
giosa, gosta muito dos escritos de Cora Coralina.

14       

24 HORAS NA VIDA 
DE UM RELIGIOSO



 ARTESÃO 

Além de ajudar a moldar as 
vidas de muitas famílias em 

Fazenda Rio Grande, Irmão 
Murilo gosta também de 
ajudar a moldar e criar ob-
jetos por meio do artesa-
nato. “Gosto de trabalhar 

com artesanato porque 
através dessa atividade é 

possível expressar muitos 
de nossos sentimentos. Realizo 
esse meu hobby quando tenho 
tempo disponível. Artesanato 
exige tempo, paciência e dedi-
cação”, ressalta.

 IRMÃO E PSICÓLOGO 

Segundo Irmão Murilo, os moradores de Fazen-
da Rio Grande são como membros de sua própria 
família e, no dia a dia, ele é um pouco assistente 

social, psicólogo, religioso, filho e, por vezes, pai 
dessa sua segunda família. Por isso, ele diz que se 

não fosse Irmão Marista, seria psicólogo, pois acre-
dita que dessa forma poderia ajudar também. “Percebo, 

cada vez mais, que as pessoas querem ser ouvidas não só 
com a razão, mas com uma escuta que passe também pelo 
coração”, conclui. 

 AGENDA SEMPRE CHEIA DE ATIVIDADES DE 
AMOR E CARIDADE 

Algumas das atividades semanais de Irmão Murilo 
são a oração do terço mariano e a celebração da 
palavra com eucaristia – seja na igreja ou indo até 
os doentes que não têm condições de sair de casa. 
Além disso, ele também acompanha crianças e 
adolescentes da comunidade na catequese e em 
atividades dos projetos de Música e de Capoeira 

realizados pelo Centro Social Marista, participa da 
Pastoral Social e, por meio de doações e bazares 
beneficentes, ajuda a levar dignidade a famílias em 
estado de extrema pobreza.  
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ARQUITETURA SACRA:  
DA ARTE GÓTICA AO SPUTNIK
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Você deve concordar que igrejas 

costumam ser construções muito 

bonitas, não é mesmo? Aliás, mui-

tas delas parecem verdadeiras 

obras de arte. É o caso, por exem-

plo, da Catedral de Chartres, na 

França.

Essa é a igreja em estilo gótico 

mais antiga do mundo. Suas es-

tátuas, esculpidas em meados do 

século XII, e as janelas com vitrais 

dos séculos XII e XIII combinam-se 

para formar uma obra-prima rara. 

Construída em 1145 e reconstru-

ída em 1194, após um incêndio, a 

Catedral de Chartres abriga 3.500 

estátuas e 9 mil personagens es-

tão representados em seus vitrais. 

Além disso, na nave principal, há 

um labirinto do século XII feito por 

lajes contínuas que desenha um 

caminho de 261 metros, simboli-

zando um acesso até Deus. Pois é, 

história, arte e fé em um só lugar!

ISSO É ARTE – E 
ARQUITETURA – SACRA!

Uma das primeiras manifes-
tações artísticas do Brasil, a 
arte sacra é totalmente volta-
da ao culto religioso. Ou seja, 
segue as normas eclesiásti-
cas e deve funcionar como 
inspiração para que os fiéis 
possam desenvolver e forta-
lecer sua fé. Assim, esse tipo 
de manifestação artística vai 
além dos aspectos estéticos 
e técnicos da arte, atuando 
como um símbolo do mistério 
divino.  

Dentro do universo da arte 
sacra, existe a arquitetura sa-
cra, que diz respeito à forma 
como as igrejas são constru-
ídas, exaltando seu signifi-
cado de templos sagrados. 
Portanto, a maneira como os 
elementos estão dispostos 
– como o altar no fundo da 
igreja, por exemplo – tem a 
função de contribuir para o 
ritual religioso que acontece 
naquele ambiente. Conforme 
o tempo vai passando, acom-
panhando as mudanças e o 
contexto da época, a arquite-
tura das igrejas evolui. Dá pra 
ver isso comparando a Cate-
dral de Chartres e a Catedral 
Basílica de Maringá, não? :)
 

Outra igreja que chama atenção 

por sua arquitetura é a Catedral 

Basílica de Maringá (PR).

Inaugurada em 1972, ela foi idea-

lizada pelo bispo Dom Jaime Luiz 

Coelho, que se inspirou no foguete 

russo Sputnik II para apresentar 

sua ideia ao arquiteto José Augus-

to Bellucci. 

Esse é o monumento religioso mais 

alto da América Latina e o décimo 

do mundo. De forma cônica, possui 

um diâmetro de 50 metros e uma 

nave única, circular, com diâmetro 

interno de 38 metros. O cone pos-

sui uma altura externa de 114 me-

tros que sustenta uma cruz de dez 

metros, perfazendo um total de 124 

metros de altura. Um verdadeiro 

ícone da cidade paranaense.
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Para quem acha que lugar de padre é na igre-
ja, sacerdotes do mundo todo têm mostrado, anu-
almente, na Clericus Cup (a Copa Mundial de Fu-
tebol dos Sacerdotes), que eles também mandam 
muito bem dentro das quatro linhas do gramado.

Só em 2015, cerca de 355 “atletas” de 55 paí-
ses diferentes (inclusive do Brasil) participaram 
do torneio organizado pelo Centro Esportivo Ita-

liano (CSI) e patrocinado pelo departamento de 
esportes da Conferência Episcopal Italiana (CEI).

As 16 equipes participantes lutaram brava-
mente pelo título, mas, mais do que isso, par-
ticiparam de uma grande confraternização que 
mostra que, além da fé, a paixão pelo esporte é 
outro fator de união entre os sacerdotes.

Um barato!

NOME Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes

NASCIMENTO 26 de maio de 1914, Salvador (BA)

MORTE 13 de março de 1992, Salvador (BA), vítima de problemas respiratórios

CONTRIBUIÇÃO 
PARA O 
MUNDO

Aos 13 anos, Maria Rita abriu as portas de sua casa para acolher e cuidar de quem precisava de 
ajuda. Em pouco tempo, o número de interessados em seus cuidados foi tanto que sua residência 
passou a ser conhecida como “a portaria de São Francisco”, e o trabalho de “Irmã Dulce” ganhou 
fama. Em 1949, uma ação improvisada (a utilização de um galinheiro para abrigar doentes resgatados 
das ruas de Salvador) deu início ao Hospital Santo Antônio, atualmente um dos mais importantes 
hospitais das regiões norte e nordeste do Brasil.

SUPOSTO 
MILAGRE

No dia 10 de janeiro de 2001, na cidade de Itabaiana (SE), Claudia Cristina dos Santos teve uma forte 
hemorragia durante o parto. Após três cirurgias e nenhuma melhora, a família decidiu recorrer ao 
Padre José Almi de Menezes, esperando por uma “ajuda divina”. O presbítero decidiu realizar uma 
corrente de oração, pedindo a intercessão de Irmã Dulce, e deu a Claudia uma relíquia da beata. 
Após a oração, a hemorragia cessou instantaneamente.

BEATIFICAÇÃO Em 27 de outubro de 2010, o então Arcebispo Primaz do Brasil, o cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo, 
anunciou que a Congregação para a Causa dos Santos reconheceu a autenticidade do milagre reali-
zado pela Irmã Dulce. Cerca de 70 mil pessoas estiveram presentes na Cerimônia de Beatifi cação, que 
aconteceu no dia 22 de maio de 2011, em Salvador, terra natal da “Bem-aventurada Dulce dos pobres”. 

PENSAMENTO “Se houvesse mais amor, o mundo seria outro; se nós amássemos mais, haveria menos guerra. Tudo 
está resumido nisso: Dê o máximo de si em favor do seu irmão, e, assim sendo, haverá paz na terra.”

IRMÃ DULCE

APITA O ÁRBITRO. ROLA A BOLA NA CLERICUS CUP!
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Pessoas que vivem em cidades grandes, além das pre-
ocupações rotineiras (trabalho, trânsito, etc.), têm a 
segurança (ou seria a falta dela?) como uma das gran-
des preocupações. E não podia ser diferente. Afi nal, 
diariamente, seja por meio da mídia ou por histórias 
contadas por amigos e conhecidos, sabem de casos de 
violência urbana. 

Se você vive esse medo constantemente, saiba que 
existem maneiras de se precaver contra esse tipo de 
violência. Estas são algumas delas:

• Sempre preste atenção nas 
pessoas a sua volta. Na maio-
ria das vezes, os assaltantes 
agem quando as vítimas estão 
distraídas. Portanto, esteja 
sempre atento para não dar 
chance ao azar! 

• Procure não andar sozinho. 
Especialmente à noite. 
Evite, também, lugares pouco 

iluminados, ruas desconhe-
cidas, assim como ruas que 
tenham casas abandonadas ou 
construções.

• Mantenha seus objetos pes-
soais à frente de seu corpo. 
Também é importante não abrir 
a carteira em público ou mexer 
no celular enquanto estiver 
na rua.

• Quando não conhecer o 
lugar em que está, tente não 
chamar a atenção para não 
mostrar que está perdido. Se 
quiser usar o GPS do celular, 
por exemplo, entre em algum 
ambiente privado, como lojas, 
bancos, etc. Pedir informa-
ções para estranhos pode ser 
perigoso.

Pequenos cuidados podem fazer a diferença na sua segurança!

OLHE, ESCUTE

PARE, 

Os tempos litúrgicos e as cores dos paramentos 
sagrados

Os frequentadores mais atentos das missas católicas já devem ter perce-
bido que as cores dos paramentos sagrados utilizados pelos sacerdotes e a 
ornamentação dos altares mudam de tempos em tempos. Isso acontece porque 
há um signifi cado por trás de cada cor, de cada tempo litúrgico e de cada 
comemoração.

Basicamente, existem quatro cores litúrgicas: branco, vermelho, verde 
e roxo (dourado, rosa, azul e preto podem ser usados em circunstâncias 
especiais). No Tempo do Natal e da Páscoa, o padre se veste de branco, 
simbolizando a pureza; no Tempo do Advento e da Quaresma, as vestes são 
da cor roxa, que representa penitência; o vermelho, símbolo do fogo da cari-
dade, é usado nas celebrações da Paixão do Senhor e dos mártires; e a cor 
verde, sinal de esperança, está presente na maior parte do ano, no período 
denominado de Tempo Comum.
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DICAS
DE PESCA

ASSISTA

{Divertida Mente} Divertida Mente 
conta a história da garota Riley e das 
emoções que “moram” em sua mente. 
A Alegria, o Medo, a Raiva, o Nojinho e 
a Tristeza ganham vida para retratar o 
papel de sentimentos diversos em nos-
sas vidas. No caso de Riley, a vida toma 
um rumo completamente inesperado 
quando a Alegria e a Tristeza se perdem 
dentro de sua mente. Prepare-se para 
se surpreender!

{O presente} O relacionamento de Jason 
Stevens (Drew Fuller) com seu avô bi-
lionário “Red” Stevens (James Garner) 
nunca foi bom. Por isso mesmo, Jason 
tinha certeza de que não herdaria nada 
com o falecimento de Red. Mas ele esta-
va enganado. Em seu testamento, o avô 
deixa para o neto uma lista de 12 tarefas 
que, quando cumpridas, darão a ele “o 
maior de todos os presentes”. A cada 
“ponto conquistado”, Jason fi ca mais 
perto de compreender a relação entre 
riqueza e felicidade.

{As cinco 
pessoas que 
você encontrará 
no céu}
No dia de seu 
aniversário de 
83 anos, Eddie, 
mecânico de 
um parque de 
diversões, morre 

ao tentar salvar a vida de uma garoti-
nha. Ao acordar no céu, aquele velhi-
nho que viveu uma vida de trabalho e 
solidão e sempre se considerou um 
fracassado encontra cinco pessoas 
que mostram como sua existência fora 
importante. Um livro emocionante que 
nos lembra que, muitas vezes, mesmo 
sem saber, mudamos o destino dos 

outros com um pequeno gesto, e 
que traz uma grande lição sobre a 

importância da lealdade e 
do amor.

LEIA
{O menino do 
dedo verde}
Tistu é um me-
nino diferente. 
Membro de uma 
família muito 
rica, ele só vai 
à escola pela 
primeira vez aos 
oito anos de ida-

de, mas logo no terceiro dia de aula é 
expulso por só dormir nas aulas. Seu 
pai resolve, então, que a educação de 
Tistu aconteceria em casa e que os fun-
cionários da família seriam seus profes-
sores. Logo na primeira aula, Bigode, o 
jardineiro, descobre que o garoto tem 
um dom especial: o dedo verde, que 
faz com que nasçam fl ores em todos 
os lugares onde o menino coloca o 
dedo – uma descoberta que tem o 
poder de mudar a vida de 
Tistu (e da comunidade 
em que vive).
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Teste seus conhecimentos sobre o livro mais lido no mundo!

Quiz Bíblico

VERTICAL
1. Quantidade de moedas que 

Jesus foi vendido 
2. Quem batizou Jesus
3. Tempo em que os cristãos 

fazem jejum

HORIZONTAL
4. Apóstolo que traiu Jesus
5. Pessoa que viu Jesus ressuscitado pela primeira vez
6. Apóstolo que se converteu após cair do cavalo
7. Apóstolo que Jesus amava
8. Discípulo que Jesus disse que o negaria três vezes
9. Jovem judia que se tornou imperatriz da Pérsia
10. Árvore que Jesus ordenou que secasse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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PIADINHAS
JOGO DOS 7 ERROS

LIVRAI-NOS DO MALA MAN

Procurando saber mais 
sobre os seu alunos, a 
professora resolveu fazer 
uma atividade diferente em 
sala. O assunto da aula era 
“medo”.

A professora começa 
perguntando:

– Pedrinho, do que você tem 
mais medo?

– Da mula sem cabeça, 
professora. 

– Mas, Pedrinho, a mula 
sem cabeça não existe. É 
apenas uma lenda. Você 
não precisa ter medo. 
Mariazinha, do que você 
tem mais medo?

– Do Saci-Pererê, professora.

– Mariazinha, o Saci-Pererê 
também não existe. É 
somente outra lenda. Você 
não precisa ter medo.  
E você, Joãozinho? Do que 
tem mais medo?

– Do Mala Man, professora.

– Mala Man? Nunca ouvi 
falar. Quem é esse tal de 
Mala Man?

– Quem é eu também não sei, 
professora, mas toda noite 
minha mãe diz, na oração: 
não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do 
“Mala Man”.
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Os sete sacramentos católicos 
são ritos destinados aos fi éis para 
que recebam a graça de Deus. Eles 
conferem sacralidade a alguns mo-
mentos importantes da vida cristã. 
Os sacramentos foram instituídos 
por Jesus Cristo como sinais sensí-
veis e efi cazes da graça, mediante 
os quais é concedida a vida divina 
ou a salvação. Ao celebrá-los, a 
Igreja Católica alimenta e fortifi ca 
a fé dos cristãos. A pessoa que re-
cebe o sacramento também se vê 
transformada espiritualmente.

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

1 O sacramento do BATISMO é 
o que abre as portas do indi-

víduo para a vida cristã. É a incor-
poração do sujeito na comunidade 
religiosa. Trata-se de um rito de 
iniciação dado tanto a crianças 
quanto para adultos convertidos.

2 A EUCARISTIA é a celebração 
em memória de Cristo. É aquela 

que recorda a Santa Ceia, a paixão 
e a ressurreição. É o sacramento 
que dá aos fi éis a oportunidade de 
receber a hóstia consagrada e o 

vinho que representa o corpo e o 
sangue de Jesus Cristo.

3 A CRISMA é a confi rmação 
do Batismo. É o momento de o 

cristão reafi rmar a sua fé em Cris-
to, sendo ungido durante a cerimô-
nia, recebendo os dons do Espírito 
Santo.

4 A CONFISSÃO é um dos sa-
cramentos que, uma vez cum-

prido, permite a reconciliação com 
Cristo. É uma oportunidade que o 
cristão tem de reconhecer suas 
falhas e pecados e ser perdoado 
por Deus.

5 O MATRIMÔNIO é o sacra-
mento que estabelece e san-

tifi ca a união entre um homem e 
uma mulher, quando eles resolvem 
fundar uma nova família cristã.

6 As ORDENS SAGRADAS con-
fi guram um sacramento que 

concede autoridade aos indivíduos 
que escolhem exercer funções e 
ministérios eclesiásticos. Eles se 
dedicam ao culto de Deus e à sal-
vação das almas.

7                                                                              O sacramento da UNÇÃO DOS 
ENFERMOS é destinado aos 

doentes para estimular-lhes a cura 
mediante a fé. O objetivo é ouvir os 
arrependimentos deles e promover-
-lhes o perdão de Deus. Este sacra-
mento pode ser dado a qualquer 
pessoa que se encontra em estado 
de enfermidade, e não somente 
àqueles que estão em estado de 
falecer a qualquer momento.

Os sete sacramentos católicos 
estão escondidos neste caça-pala-
vras. Você consegue encontrá-los?

OS 7 SACRAMENTOS 
CATÓLICOS
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O Papa Francisco sabe que há muitos jovens espalhados pelo mundo dispos-
tos a ouvir seus ensinamentos. E com seu jeito carinhoso e sincero nosso Santo 
Padre sabe, como ninguém, falar com esses cristãos. Estas são algumas das men-
sagens que provam isso:

FALA, FRANCISCO

“Sim, jovens, vocês ouviram 
bem: nadem contra a corren-
te. Isso fortalece o coração, 
já que ‘ir contra a corrente’ 
requer coragem e o Senhor 
nos dá essa coragem.” (Santa 
Missa dos Crismandos em 
Roma – 28/4/2013)

“Vocês detêm uma parte importante na festa da 
fé! Vocês nos trazem a alegria da fé e nos dizem 
que devemos vivê-la com um coração jovem 
sempre: um coração jovem, mesmo aos setenta, 
oitenta anos! Coração jovem! Com Cristo, o coração 
não envelhece nunca!” (Homilia de Domingo de 
Ramos 24/3/2013 – Dia da Juventude)

“Não tenham medo de ir e levar 
Cristo para todos os ambientes, até as 
periferias existenciais, incluindo quem 
parece mais distante, mais indiferente. 
O Senhor procura por todos, quer que 
todos sintam o calor da Sua misericór-
dia e do Seu amor.” (Homilia da Missa 
de encerramento da JMJ Rio 2013)

“Eu tenho confiança em vo-
cês, jovens, e rezo por vocês. 

Tenham a coragem de ‘ir 
contra a corrente’. E também 
tenham a coragem de serem 
felizes!” (Discurso aos volun-

tários da JMJ Rio 2013)

“Queridos jovens, por favor, não 
‘olhem da sacada’ a vida – entrem 

nela. Jesus não ficou na sacada, 
Ele mergulhou. Façam como Ele e 

mergulhem também!” (Discurso na 
Vigília de Oração, na praia de Copa-
cabana, durante a Jornada Mundial 

da Juventude Rio 2013)

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

“Queridos jovens, 
tenham uma grande 
alma! Não tenham medo 
de sonhar com coisas 
grandes!” (Catequese 
do dia 24/4/2013)
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Muita gente pensa que autoconhecimen-
to é uma virtude que só se conquista com a 
idade e com a experiência – e, portanto, algo 
que está muito distante dos jovens. Mas não 
é bem isso que vemos na prática. Existem 
pessoas de 50 anos que ainda não conhecem 
a si mesmas, assim como adolescentes que 
sabem exatamente quem são e o que querem. 

A verdade é que estamos em constante 
evolução e mudança, por isso é tão difícil 
entender a nós mesmos o tempo todo – uma 
convicção que temos hoje pode desmoronar 
daqui a alguns anos (ou até mesmo daqui a 
algumas semanas!). 

Imagine, então, a situação de um jovem 
que precisa defi nir qual será a sua carreira. 
Um momento extremamente importante que, 
se não for pensado de forma correta, pode 
gerar estresse e frustrações. Está passando 
por isso e não sabe como lidar? Jair Passos, 
psicoterapeuta e professor da PUCPR, pode 
ajudar!
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 POR ONDE COMEÇAR 
Segundo Passos, para defi nir um objetivo futuro é 

necessário entender o contexto atual. Ou seja, para 
saber quem você quer ser amanhã, é preciso compre-
ender quem você é hoje. “A partir do momento em que 
a pessoa sabe onde se encontra (estado presente) e 
onde quer chegar (estado desejado), o seu cérebro 
começa a organizar seu comportamento e seus pen-
samentos, de forma consciente e inconsciente, para 
poder atingir os objetivos”, destaca.

Se você está com difi culdade para entender a si mes-
mo, o psicoterapeuta recomenda a utilização da Roda da 
Vida, uma ferramenta que ajuda a entender os diversos 
aspectos de sua existência e que tem como objetivo re-
fl etir sobre o estado presente de cada indivíduo, fazendo 
um diagnóstico sobre cada área de sua vida. “Assim, é 
possível conduzir suas ações focando em suas princi-
pais difi culdades e/ou necessidades”, revela. 

 O FUNCIONAMENTO DA RODA DA VIDA 
Por meio de uma roda com oito raios – sendo que 

cada raio representa uma área de sua vida e tem uma 
escala –, a pessoa deve determinar uma nota de 0 a 10, 
de acordo com o grau de satisfação (notas inferiores a 
cinco indicam que aquele setor precisa de aprimora-
mento). As áreas avaliadas são: saúde, emocional, fi nan-
ças, romance, família, social, profi ssional e espiritual.

Esse exercício pode fazer o indivíduo enxergar as-
pectos de sua vida e de sua personalidade que nem 
ele próprio havia percebido antes. Passos ressalta que 
só o fato de parar, pensar e avaliar cada setor de sua 
existência já faz com que a pessoa conheça mais so-
bre si mesma. 

Então, que tal fazer a Roda da Vida e avaliar seu mo-
mento atual? Para isso, analise: 
• Quais são as áreas de sua vida com as quais você 
está mais insatisfeito? 

• Quais áreas lhe dão mais satisfação e felicidade? 
• O que você pode fazer para mudar as áreas que estão 
com nota baixa e manter a nota alta nos setores que 
hoje estão bem? 

Nesse processo, você pode descobrir uma vocação 
ou uma área a seguir que vai lhe ajudar a equilibrar os 
diversos aspectos de sua vida. 

Mas cuidado: ao fazer a Roda da Vida, é preciso 
que você analise as questões com muita sincerida-
de. Notas baixas demais em todos os setores podem 
demonstrar baixa autoestima e falta de autoconfi an-
ça. Já altas notas demais em todos os setores podem 
indicar que sua análise não está sendo tão profunda. 
Portanto, seja criterioso na avaliação e faça sua roda 
girar na velocidade certa!
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Jerusalém: uma cidade santa 
para três religiões

Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, é local 

sagrado para três religiões monoteístas: cristianismo, juda-

ísmo e islamismo.

A cidade foi capital do reino de Judá e abriga as ruínas do 

Templo de Salomão (onde fi cavam as tábuas dos dez man-

damentos e onde hoje fi ca o Muro das Lamentações – local 

de oração e lamentação pela dispersão do povo judeu após 

a destruição da cidade pelos antigos romanos, no ano de 70 

d.C.), por isso é sagrada para os judeus.

Foi na Cidade Velha de Jerusalém que Jesus foi crucifi cado, 

morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e é lá onde 

se encontra a Basílica do Santo Sepulcro, construída no ano 

335 d.C. É por isso que ela é considerada o berço do cris-

tianismo.

Já os islâmicos a consideram uma cidade santa porque 

acreditam que foi em Jerusalém que o profeta Maomé subiu 

aos céus, a partir do interior da Mesquita Domo da Rocha, 

construída no século VII. 

RT 
@JESUSCRISTO
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ORAÇÃO VOCÊ SABIA?

Domo da Rocha

Muro das 
Lamentações

Igreja do Santo 
Sepulcro

Ó minha Senhora! 
Ó minha Mãe!

Eu me ofereço todo a vós
E, em prova da minha 

devoção para convosco, 
Eu vos consagro neste 

dia e para sempre.
Os meus olhos, 

os meus ouvidos, 
A minha boca, o meu 

coração e inteiramente 
todo o meu ser.
E porque assim 

sou vosso, 
Ó incomparável Mãe, 

Guardai-me e defendei-me 
como filha(o) 

e propriedade vossa.
Amém.

CONSAGRAÇÃO 
A NOSSA 
SENHORA



Transformar em 
diversão a obrigação 
de estudar é uma 
das melhores formas 
de aprender. Está se 
perguntando como 
isso é possível? 
A gente responde: 
por meio de jogos 
virtuais educativos! 
Os cinco que 
apresentamos a 
seguir são ótimos 
exemplos disso...

JOGOS VIRTUAIS PARA VOCÊ 
SE DIVERTIR ENQUANTO ESTUDA

A VIAGEM DOS ALIMENTOS*
http://bit.ly/viagem-alimentos 

O caminho que os alimentos 
percorrem em nosso organismo é 
o tema deste jogo que está dividido 
em quatro etapas: um quiz sobre o 
sistema digestivo, um diagrama em 
que você precisa encaixar cada 
órgão dentro do corpo humano, um 
desafi o de desembaralhar palavras 
relacionadas ao sistema digesti-
vo e um exercício de relacionar o 
nome dos órgãos ao local em que 
fi cam. Superdivertido, desafi ador e 
excelente para aprender mais um 
pouco de biologia!

JOGO DA MEMÓRIA: 
PRESIDENTES DO BRASIL
http://bit.ly/presidentes-Brasil 

Dez presidentes do Brasil devem 
ser conectados a fatos que marca-
ram o período governado por eles 
neste jogo da memória que é ótimo 
para relembrar algumas das prin-
cipais lições da História do Brasil 
desde a proclamação da república.

*Para acessar este site é necessário fazer um cadastro gratuito

COMO SE ESCREVE? 
http://bit.ly/como-se-escreve 

Sobrancelha ou sombrancelha? 
Mortandela ou mortadela? As res-
postas para essas e várias outras 
dúvidas você descobre no jogo 
“Como se escreve?”, um divertido 
teste de português que vai garantir 
que você nunca mais esqueça qual 
é a grafi a correta de palavras de 
quatro níveis de difi culdade.

ENCONTRE NO BRASIL
http://bit.ly/geografi a-Brasil 

Olhando o mapa do Brasil, você 
sabe identifi car todos os estados? 
Se ainda não, depois de jogar “En-
contre no Brasil” você aprenderá! 
Funciona assim: o jogo apresenta 
o nome do estado e cabe a você 
clicar na sua capital no mapa. Bela 
aula de geografi a, hein?

CARROS*
http://bit.ly/cinematica-carros 

Este é para testar seus conheci-
mentos de física. Dois automóveis, 
um em São Paulo e outro no Rio de 
Janeiro, partem simultaneamen-
te numa viagem de 600km, um na 
direção da cidade do outro. Seu 
desafi o: escolher a velocidade do 
carro 1, que deixa São Paulo, cal-
cular o ponto de cruzamento dos 
dois carros e iniciar a simulação 
para conferir se seus cálculos es-
tavam corretos. Que tal?

5 

Bacana, não? E aí, vai estudar com a ajuda desses joguinhos logo mais?
 

SR.
GAME



1. Corte o filé do bacalhau em lascas e dessalgue 
em água fria, trocando a água de quatro em quatro 
horas, durante um dia inteiro (ou seja, o preparo do 
prato deve começar um dia antes de servi-lo). 2. Tire 
o talo da salsinha e pique bem. 3. Descasque as ba-
tatas e as cebolas e corte em rodelas. 4. Espalhe as 
batatas no fundo de uma assadeira. 5. Coloque uma 
camada de batata, uma de bacalhau e uma de cebola. 
Repita o processo, colocando uma camada de cada 
um dos ingredientes. 6. Depois, acrescente azeitonas 
e a salsa picada para decorar e regue com bastante 
azeite. 7. Coloque o pirex coberto com papel lami-
nado no forno preaquecido em temperatura média. 
8. Retire do forno quando as cebolas que cobrem o 
prato estiverem douradas. 9. Ao final, decore com 
ovos cozidos.

E aí é só servir e saborear! :)

PADRE COZINHEIRO
Com mãe e pai cozinheiros, o padre Carlos 

Augusto divide o amor pelo sacerdócio 
com a paixão pela cozinha. Pároco da igre-

ja Santa Maria Goretti, de Belém (PA), Pe. 
Carlos realiza trabalhos com a comunidade 

e com a pastoral do turismo da região e, 
de vez em quando, gosta de trocar o altar 

pelo fogão. 

Filho de portugueses, na sua 
cozinha ele mantém viva a 

tradição do país de origem de 
seus familiares ao preparar 

um prato típico local: o 
bacalhau a Gomes de Sá.

Saiba como fazer a 
receita em sua casa.

INGRED IENTES

B A C A L H A U  A  G O M E S  D E  S Á

PREPARO

 500 g de bacalhau
 1 kg de batata
 500 g de cebola
 1 vidro pequeno de azeitona
 1 maço de salsa
 500 ml de azeite extravirgem

Bom apetite!  

Informações: G1 Pará

RT 
@JESUSCRISTO
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Fui o décimo primeiro filho de Jacó, 
mas o primeiro de seu relacionamento com Raquel, mulher a quem tanto amou.

Desde pequeno, desenvolvi o dom de interpretar sonhos. Foi por meio de uma visão que tive 
enquanto dormia, aliás, que vi que, no futuro, eu teria o domínio perante minha família. Não vi 
maldade naquela informação e resolvi compartilhá-la com todos. Porém, meus irmãos não gostaram 
nada de saber daquilo e passaram a me odiar e a tramar planos contra mim.

Certo dia, eles me atiraram em um poço e, em seguida, me venderam aos ismaelitas por vinte 
peças de prata, como se eu fosse um escravo.

Mas esse ainda não seria o fundo do poço para mim...
Um tempo depois, fui vendido a um oficial do faraó chamado Potifar. A mulher dele tentou me 

seduzir, mas eu não cedi à tentação. Rejeitada, ela me acusou de estupro, o que me levou à prisão. 
Quem iria acreditar na minha palavra, não é mesmo?

Lá, interpretei os sonhos de outros dois prisioneiros e até mesmo do próprio faraó, o que fez 
com que ele ficasse impressionado com o meu dom e resolvesse me nomear governador.

Durante meu governo, o país prosperou. Em sete anos, arrecadei impostos e armazenei manti-
mentos que foram suficientes para alimentar nossa população durante os sete anos de seca que 
vieram a seguir.

Ao reencontrar meus irmãos, que vieram ao meu encontro em busca de alimento, eu os per-
doei. Além disso, ordenei que fossem buscar meu pai, para que todos morassem no país que eu 
governava como convidados do faraó. Dessa forma, eles puderam fugir da fome.

Foi assim que os descendentes de Israel começaram a viver em meu novo país, onde per-
maneceram e se multiplicaram, transformando-se, futuramente, em uma nação com mais de 1 
milhão de pessoas.

Você sabe quem eu sou? Confira se seu palpite está certo na página 35. 
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 Momento de espiritua-
lidade durante o REBU 

vocacional no Centro 
Social Marista Santa Mô-

nica - Ponta Grossa - PR

Participantes do 
conexão Mais Feliz 

acontecido em Itapejara 
d’Oeste. Centro Social 
Marista Itapejara - PR

INSTAGRAM DO
ALMANAQUE

Momento de espiritualida-
de realizada no encontro 
do Conexão Mais Feliz na 
Unidade do Programa Vida 

Feliz - Chapecó - SC
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 Participantes do 
conexão + : ), num 
momento de diversão, 
em Dourados - MS

Vocacionados do Cesmar 
Joaçaba - SC, vivenciando 

os mistérios dolorosos 
durante o Conexão +:) 

Dinâmica  
“Navegando sobre 

os Sonhos”, realizada 
com jovens do 

liderança juvenil de 
Cascavel - PR

Encontro vocacional 
realizado no Centro 
Educacional Marista Ir. 
Rui Leopoldo Depinè, em 
Ribeirão Preto - SP
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NÃO DEIXE A  

DEPENDÊNCIA  

TECNOLÓGICA  

PEGAR VOCÊ!

A tecnologia está presente no nosso coti-

diano há algum tempo. E é inegável a sua 

contribuição para as nossas vidas. Através 

da internet, por exemplo, podemos ficar 

sabendo dos principais fatos ocorrendo ao 

redor do mundo, temos a oportunidade de 

estudar a distância, manter contato com 

parentes ou pessoas queridas que moram 

em outro continente e assim por diante.

Mas, como diz o ditado popular, em excesso, 

tudo faz mal. Tanto é que existem pessoas 

que possuem a chamada “dependência 

tecnológica”. E, acredite, ela se assemelha à 

dependência às drogas! 

Mais comum nos jovens, essa dependência 

pode causar ansiedade social, depressão e 

déficit de atenção – além de queda no rendi-

mento escolar. Terrível, não é mesmo?

No entanto, abandonar a tecnologia de uma 

vez por todas não é a única solução para re-

solver esse problema. Usá-la com equilíbrio 

é muito melhor! 

Trocar o videogame e os jogos online por 

pelo menos uma hora de atividade física por 

dia, deixar as redes sociais de lado enquanto 

estiver na companhia de amigos e familiares 

e ler um trecho de um livro antes de dormir 

(ao invés de dar uma última checada no 

celular), por exemplo, são algumas das for-

mas de só aproveitar os benefícios dessas 

ferramentas tão importantes e bacanas para 

as nossas vidas.

Pense nisso!
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Você tem interesse em receber informações ou acompanhamento vocacio-
nal? Preencha esta ficha e entregue ao responsável de sua paróquia ou do 
encontro do qual 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

Re
co

rte
 a

qu
i



BOM PRINCIPIO
R. Irmão Weibert, 845-Caixa Postal 15. 
CEP: 95765-000 
Telefone (51) 3634 1109 ou 3634 2604.
www.marista.edu.br/vocacional 

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
irvander@grupomarista.org.br

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
 iralison@grupomarista.org.br

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 

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

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

Recorte aqui
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