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Editorial
Que a Paz do Senhor
esteja com você!

É com muito prazer que
lhe entregamos nossa primeira
Revista Sinai! Nosso tradicional e querido jornal está
agora com uma nova roupagem, em formato de revista.
Esperamos que goste!

Rubia Mouta e Fábio Andrezo
Coordenadores do Nucom

O Espírito Santo, além de
nos inspirar para reformularmos este importante veículo
de comunicação da comunidade, foi fundamental, como
sempre, para nos ajudar a
montar um conteúdo sensacional!

Trazemos matérias ótimas sobre o que aconteceu de mais relevante no último
mês, como o Acampamento de Casais 1, a celebração
do Pentecostes e as terríveis perseguições que cristãos
estão sofrendo em todo o mundo.
Também trazemos a continuação de nossa série de
matérias especiais sobre grandes personagens bíblicos.
Desta vez, abordamos a história de Caim e Abel.
O dia de Santo Antônio, 13 de junho, está chegando e, por isso, fizemos uma matéria maravilhosa sobre o
“santo casamenteiro”. Além disso, sendo maio o mês de
nossa querida mãezinha, em homenagem a ela, o Cinemaana indica o filme “Maria - Mãe do Filho de Deus”, e
o Acampemos traz a música “Maria da Eucaristia“.
Finalizando, nossa amiga Dirce traz suas observações sem delongas e anunciamos alguns eventos da
comunidade que serão realizados nos próximos meses,
como o 51o Acampamento Maanain e o Maanarun.
Que você tenha uma ótima leitura! Divirta-se!
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Expediente
Direção Geral
Elen Maria Cabral e João Bosco Cabral

Diretoria de Núcleos
Elen Maria Cabral, Gabriela Paiva,
Lucinha Nóbrega e
Thiago ‘’Band‘’ Machado

Coordenação do Nucom
Fábio Andrezo e
Rubia Mouta

Equipe
Ana Clara, Carol Zine, Cley Souza,
Evelin Azambuja, Fábio Andrezo,
Jarbas Narciso, Rúbia Mouta,
Tatiana de Carvalho,
Thiago ‘’Band‘’ Machado e
Vanessa Cambraia

Projeto Gráfico e Direção
de arte
Fábio Andrezo e
Thiago ‘’Band’’ Machado

Nota: gravações do CD
“Seguindo a Estrada”
As gravações do CD “Seguindo a Estrada”, do nosso amigo Cley
Souza, estão chegando ao fim. Finalizados os registros de backing vocals e
cordas, resta apenas a gravação da
voz definitiva. Após esta última etapa
de gravação, o material segue para
Cachoeira Paulista - SP, onde será
mixado e masterizado pelo renomado
engenheiro de áudio Fábio Henriques,
no Estúdio Canção Nova. A Comunidade conta com a intercessão de
todos por esta maravilhosa obra que
está nascendo!

atéria de Cap

Acampamento
de Casais 1

por Fábio Andrezo

O quarto Acampamento de Casais 1, que aconteceu no primeiro fim de semana de maio, foi muito especial e abençoado, a começar pelo número de campistas:
foram dezenove casais, um recorde para o acampamento! E as graças derramadas foram proporcionais ao
número de barracas montadas no camping! Como ficou
bonito aquele gramado lotado de casinhas azuis e amarelas!
Se eu pudesse contar todas as maravilhas ocorridas durantes os três dias de acampamento, escreveria
aqui cada detalhe, mas não posso estragar a surpresa
dos próximos campistas... Posso dizer apenas que foi
um acampamento surpreendente para os casais! Cada
momento foi vivido com muita intensidade e todos puderam perceber como os carismas da comunidade (reconciliação, alegria, despojamento e comunhão com
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a natureza) podem ajudar no dia-a-dia conjugal.
Deus preparou com muito carinho dias ensolarados maravilhosos! Pudemos participar das atividades ao
ar livre tranquilamente, com um lindo céu azul durante
quase todo o tempo. A chuva só deu o ar da graça à
noite, quando praticamente todos já estavam dormindo!
O cenário estava exuberante! O verde da mata bem
vivo, as borboletas super coloridas e os pássaros, muito
presentes, para variar, cantando e voando por todos os
lados! È claro que algum campista pode não ter gostado
do joão-de-barro, que, em um galho próximo às barracas, cantava bem alto às seis horas da manhã. Contudo,
tenho certeza que, para quase todos, foi maravilhoso ter
os canários-da-terra, os beija-flores e os sabiás como
despertadores!
Também foi magnífico ver as crianças e os adolescentes, que acamparam junto com seus pais, bem
animados e participando das atividades preparadas
especialmente para eles. Não só os adultos tiveram uma
programação bem agitada, mas os jovens curtiram bastante cada momento no sítio. Tenho certeza de que
muitos foram tocados, de alguma forma, pelo Espírito
Santo e vivenciaram experiências marcantes com Cristo
Jesus.

casamento, como, por exemplo, as prioridades que
damos às coisas na vida.
Afinal, em primeiro lugar,
vem a nossa igreja de casa,
não é mesmo?
Espero que você, que é
casado e ainda não teve o
privilégio de viver o Acampamento de Casais Maanaim 1,
possa participar do próximo,
que acontecerá entre os dias
5 e 7 de setembro de 2015. E
você, que namora há muito
anos e está “enrolando” para
casar, tome coragem e dê
este passo em direção à
felicidade. Como é boa a vida
matrimonial! Você vai adorar!
Foto: Sarine Aguiar

Foto: Ronaldo Corrêa

Ao final do acampamento, os casais estavam com
seus olhos brilhando, encantados com as vivências e
com tudo que elas agregaram à vida de cada um. Em
algumas partilhas, percebíamos que os campistas estavam dispostos a refletir sobre certos assuntos dentro do

origem grega, e seu significado é “quinquagésimo”. Nesse
tempo, se comemora a vinda
do Espírito Santo. Antes de
ser uma celebração cristã,
era uma festa judaica, associada ao tempo de colheita e
relacionada ao dia em que
Deus entregou as tábuas da
lei a Moisés, no Monte Sinai.
O Pentecostes cristão acontece em cumprimento à promessa de Jesus, quando
enviou o seu próprio espírito,
ou seja, o Espírito Santo,
sobre Maria e os seus apóstolos, que estavam reunidos
no cenáculo, conforme São
Lucas narra em Atos 1,4-8.

Maana...hein!?
Maria nas festas
de Pentecostes

Maria, nossa mãzinha
querida, tão amada, a quem
dedicamos o mês de maio,
teve um papel muito especial
em Pentecostes. A Igreja
Católica surgiu a partir desse
fato, e Maria, como esposa
do Espírito Santo, configura-se como mãe do Corpo Místico de Cristo, tornando-se
indissoluvelmente unida ao
mistério do Salvador pela
Encarnação e à Igreja. Não
existe Igreja sem Maria nem
Maria sem a Igreja.

por Tatiana de Carvalho

“Como cristãos batizados somos chamados a refletir sobre Pentecostes, pois somos todos templos do
Espírito Santo.”, diz São Paulo na Sagrada Escritura (I
Coríntios 6,19).
A festa de Pentecostes é comemorada sempre 50
dias após o domingo de Páscoa e 10 dias após a Ascensão de Jesus Cristo aos céus. O nome “Pentecostes” tem
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Corpus Christi
A festa de Corpus Christi tem por objetivo celebrar
solenemente o mistério da Eucaristia - o Sacramento do
Corpo e do Sangue de Jesus Cristo.
Acontece sempre em uma quinta-feira, em alusão
à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição deste
sacramento. Durante a última ceia de Jesus com seus
apóstolos, Ele mandou que celebrassem Sua lembrança
comendo o pão e bebendo o vinho que se transformariam em seu Corpo e Sangue.
"O que come a minha carne e bebe o meu sangue,
tem a vida eterna e, eu o ressuscitarei no último dia.
Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o
meu sangue é verdadeiramente bebida. O que come a
minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim
e eu nele. O que come deste pão viverá eternamente"
(Jo 6, 55 – 59).

Corpus Christi no Brasil
No Brasil, a festa passou a integrar o calendário
religioso em 1961, quando uma pequena procissão saiu
da Igreja de madeira de Santo Antônio e seguiu até a
Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima. A tradição de
enfeitar as ruas surgiu em Ouro Preto, cidade histórica
do interior de Minas Gerais.
A celebração de Corpus Christi consta de uma
missa, procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento.
A procissão lembra a caminhada do povo de Deus, que
é peregrino, em busca da Terra Prometida. No Antigo
Testamento esse povo foi alimentado com maná, no
deserto. Hoje, ele é alimentado com o próprio Corpo de
Cristo.
Durante a Missa o celebrante consagra duas hóstias: uma é consumida e a outra, apresentada aos fiéis
para adoração. Essa hóstia permanece no meio da
comunidade, como sinal da presença de Cristo vivo no
coração de sua Igreja.
Fonte: http://noticias.cancaonova.com/significado-da-festa-de-corpus
christi-celebrada-nesta-quinta/
maio/junho de 2015
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Frei Luiz Carlos
Rodrigues, IFE
O Pentecostes
Acabamos de celebrar a Solenidade de Pentecostes, a Festa do Espírito Santo. Recordamos nela o início
da Igreja, quando os apóstolos e discípulos, ungidos pelo
Espírito, foram enviados a dar continuidade a missão
salvífica do Mestre. Ele concluiu a obra da salvação;
cabe agora a Igreja, tendo Pedro a sua frente, testemunhar, propagar, anunciar a todos os seres humanos, “até
os confins da terra” a libertação que o Senhor nos trouxe
por sua cruz e ressurreição. A Igreja deve não só fazer o
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anúncio, mas realizar esta obra, já que, assistida e conduzida pelo Espírito, é sinal e instrumento de salvação,
lugar privilegiado onde todo ser humano pode receber
plenamente a graça de Deus para experimentar em sua
vida os efeitos desta mesma salvação, isso tudo através
dos Sacramentos, que recebemos do Senhor em cada
circunstância de nossa vida, em momentos felizes, decisivos ou difíceis.
Tudo começou ali, naquela festa judaica de pentecostes, às nove horas da manhã, conforme nos relata
Atos 2. Isso mesmo. Pentecostes, assim como a Páscoa,
já era uma festa judaica. Tem vários outros nomes: Festa
das Semanas (sete semanas após a Pessach - “páscoa”
em hebraico), Festa da Colheita, Festa das Tendas,
Festa dos Tabernáculos. No judaísmo, até hoje recorda o
momento em que o povo israelita, através de Moisés,
recebia as tábuas da Lei, recorda a colheita dos primeiros frutos da terra prometida feitas pelo povo que nela
acabava de ingressar, as primeiras tendas habitadas por
ele. Pentecostes é uma palavra grega que quer dizer
“cinquenta dias” (realiza-se cinquenta dias/ sete semanas após a páscoa).
É por isso que no Pentecostes de Atos 2 haviam
pessoas de diversos lugares no cenáculo, ou seja, judeus
e simpatizantes espalhados por diversas regiões, que
falavam línguas diferentes, ali se reuniram para celebrar
o pentecostes judaico. O Espírito de Deus realizou ali o
contrário do que houve em Babel. Enquanto lá se deu a
confusão das línguas, onde ninguém se entendia e todos
se dispersaram (cf. Gn 11,9), aqui “reuniu-se muita gente
e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua
própria língua” (At 2,6b). O Espírito aproxima as pessoas,
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suscita entendimento, a presença de Deus realiza a união
dos corações.
Todos os acontecimentos com Israel que o pentecostes judaico recorda são
apenas figura do que ocorreria no Pentecostes de Atos 2.
A Lei impressa em tábuas é
agora superada pela infusão
do Espírito nos corações.
Assim se cumpre a profecia
de Ezequiel que diz: “dar-vos-ei um novo coração e porei
um vós um novo espírito;
tirarei de vosso peito este
coração de pedra, no lugar
colocarei novo coração de
carne. Infundirei em vós o
meu espírito e farei com que
obedeçais as minhas leis,
sigais e observeis meus mandamentos” (Ez 36,26s). O
Espírito de Deus, que é amor,
conduz o fiel naturalmente a
cumprir a lei de Deus, que é a
lei do amor, amor a Deus e
amor aos irmãos, o que
resume toda a Lei, toda a
Escritura. Santo Agostinho
vai dizer: “ame e faça o que
quiseres”, pois quem ama é
livre, quem ama não peca,
quem se deixa conduzir pelo
Amor do Senhor não prejudica ninguém, uma vez que “a
caridade é paciente, é bondosa, não tem inveja, não é
orgulhosa, não é arrogante,
nem escandalosa, não busca
seus próprios interesses, não
se irrita, não guarda rancor,
tudo desculpa, tudo crê, tudo
espera, tudo suporta” (1Cor
13, 4s.7).
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Muito além de não fazer o
mal, conduzidos pelo Espírito
somos movidos a fazer o
bem, amar e servir.
A colheita dos primeiros
dons/frutos da terra prometida, ofertados a Javé, é
também figura dos dons e
frutos do Espírito dados a nós
pelo Senhor. No primeiro
caso, são dons da terra e
fruto do trabalho ofertados
pelo homem a Deus – materiais e perecíveis; no segundo, são dons e frutos concedidos por Deus ao homem –
espirituais e perenes. A Igreja
sempre apresenta os sete
dons clássicos do Espírito,
com base em Is 11, 1-3, os
quais, conforme o profeta,
possuiria o Messias prometido por Deus, a saber: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. O
número sete é simbólico; na
Escritura, significa perfeição
ou plenitude. Assim, estes
sete dons representam todos
os inumeráveis dons espirituais e capacidades que o Espírito concede a cada um para
ser um “outro Cristo” no
mundo (repare que “Cristo”
quer dizer “ungido”), sejam
dons inatos, infusos ou
efusos. São dons para o serviço, para a edificação da
Igreja, para a manifestação e
crescimento do Reino de
Deus entre os homens, que
também contribuem para a
santificação de quem os
possui. Mas, além deles há
ainda os frutos.

Gálatas 5, 13-25 narra e contrapõe as obras da
carne e os frutos do Espírito. O melhor é ler o texto integralmente. Em 5,22s traz: “o fruto do Espírito é caridade,
alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade,
brandura, temperança”. Os frutos do Espírito são as consequências de sua presença e ação em nosso coração.
São virtudes concedidas. À medida que nos abrimos a
Ele, uma revolução passa a haver em nosso interior,
refletindo-se no exterior, em nossas relações e na maneira como lidamos com os fatos da vida. Isso é santificação. Vamos nos assemelhando mais a Jesus, tornando-nos mais dóceis a Palavra de Deus. E consequentemente, nos tornamos mais felizes, porque amados por
Deus, não só conscientes desse amor, mas principalmente experimentando-o a cada dia, desde as pequenas
coisas do dia-a-dia. A vida se torna vida de amizade com
Ele. Porém, como os frutos da terra em Israel, precisamos cultivar tais frutos também, e diariamente. Não é
por acaso que a oração do Pai-nosso diz: “o Pão nosso
de cada dia nos dai hoje”. Refere-se não só ao pão material, mas também ao pão da Palavra, da Eucaristia, do
Espírito. Portanto, devemos pedir ao Espírito que nos
conduza e inspire a cada dia. Com certeza sentiremos
seu frutos em nós.
Foi essa revolução que os discípulos de Jesus
experimentaram a partir de Pentecostes. Vejamos nos
Evangelhos como eles eram e como passaram a ser,
nos Atos dos Apóstolos: de medrosos, competitivos,
lentos para crer, obscurecidos aos ensinamentos de
Jesus, passaram a ser corajosos, fraternos, fervorosos
na fé, firmes na esperança, cheios de sabedoria e autoridade. Uma vez batizados no Espírito, era este que os
conduzia, neles agia e os animava. E eles tinham plena
consciência da presença e ação do Espírito junto a si, de
seu papel e protagonismo na vida da Igreja nascente (cf.
At 11,12;13,2;15,28). Assim também nós hoje, uma vez
batizados, busquemos no Senhor a força e a graça para
vivermos o Pentecostes diariamente, deixando que este
Espírito que fez em nós sua morada, encontre também
em nós abertura e docilidade o bastante para sermos
testemunhas do Evangelho como tantos cristãos anônimos daquela Igreja primitiva que, por palavras e gestos,
levaram a salvação até os confins da terra. Permitamos
que esta revolução ocorra primeiro dentro, para
também dela sermos sinais fora.
7

atéria Especia

Personagens da Bíblia:

Caim e Abel
por Rubia Mouta

Adão e Eva tiveram inicialmente dois filhos: Caim e
Abel. Caim, o mais velho, cujo nome significa “ferreiro”,
era lavrador. Abel, cujo nome significa “vapor” ou
“sopro”, era pastor.
A família vivia do trabalho. Adão e Caim cuidavam
da terra. Abel preferia os animais. Como era costume,
os dois irmãos foram, um dia, fazer uma oferenda a
Deus. Caim ofereceu os melhores frutos que a terra produzira naquele ano, o melhor da sua colheita. Abel, por
sua vez, levou os primeiros carneirinhos que nasceram
em seu trabalho.
Deus gostou mais da oferta de Abel do que da de
Caim. Segundo um texto do novo testamento, Deus teria
aceitado com maior benevolência o sacrifício de Abel
por causa da sua fé.
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Caim, muito irritado, ficou com ciúme do irmão.
Percebendo que estava muito abatido, Deus perguntou-lhe: “Por que está tão irritado? E por que essa expressão tão triste em seu rosto? Lembre-se de que, se você
praticar o bem, tudo lhe dará certo. Porém, se praticar o
mal, o pecado estará sempre próximo de você.”
Sem dar ouvidos a Deus, Caim convidou o irmão
para ir ao campo. E lá, atirando-se sobre ele, matou-o
sem piedade, tornando-se o primeiro assassino da história da humanidade; e Abel, por consequência, foi a
primeira vítima da violência humana. Diz a tradição que
ele usou uma grande pedra para matá-lo.
Deus perguntou então a Caim: “Onde está seu
irmão?” “Não sei. Por acaso devo tomar conta dele?”,
respondeu Caim.
“O que você fez, Caim? A voz do sangue do seu
irmão chama por mim, lá na terra...”, disse-lhe Deus. E
continuou: “De hoje em diante, você será maldito e
expulso da terra onde fez correr o sangue de seu irmão.
E será eternamente um peregrino errante. A terra que
cultivar nada mais produzirá.” , disse Deus.
Caim, implorando misericórdia a Deus, respondeu: “Esse castigo é muito grande pra que eu possa
suportá-lo. Sem a sua proteção, andando sem destino,
qualquer um poderá matar-me.”
Deus mostrou-lhe então o seu perdão, dizendo:
“Pois bem, se alguém matar você, será punido sete
vezes!”
E pôs em Caim um sinal para que, se alguém o
encontrasse, não o matasse. A Bíblia não explica, mas a
tradição conta que era um tipo de mancha na pele ou
tatuagem.
Então Caim começou a andar sem destino pela
terra, indo para o lado leste do Éden. Logo depois, nasceu-lhe um filho, que se chamou Henoc. E Caim construiu para ele uma cidade, que recebeu seu nome. Conta-se que os descendentes de Caim foram os primeiros
fabricantes de tendas, ferreiros e músicos. Foi depois da
morte de Abel que Adão e Eva tiveram um terceiro filho,
Set, cujo nome significa “estabelecer”.
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(de Pádua ou de Lisboa)
por Cley Souza

No dia 13 junho, a Igreja Católica celebra o dia de
Santo Antônio de Pádua, um dos seus santos mais populares, venerado no mundo inteiro.
Santo Antônio nasceu em Lisboa, em uma família
nobre, em 15 de agosto de 1195, e foi batizado com o
nome de Fernando de Bulhões e Taveira. Começou a
fazer parte dos cônegos que seguiam a regra monástica
de Santo Agostinho, primeiramente no mosteiro de São
Vicente, em Lisboa, e depois no mosteiro da Santa Cruz,
em Coimbra, renomado centro cultural de Portugal.
Dedicou-se com interesse e solicitude ao estudo da
Bíblia e dos Padres da Igreja, adquirindo aquela ciência
teológica que o fez frutificar nas atividades de ensino e
na pregação.
maio/junho de 2015

ue santo é esse

Santo Antônio

Em 1220, aconteceu o
fato que mudou sua vida:
converter-se
em
frade
menor, tomando o nome de
Frei Antônio. Devido a uma
doença, Santo Antônio se viu
obrigado a voltar à Itália e,
em 1221, encontrou, pela
primeira vez, São Francisco.
Começou, na Itália e na
França, uma atividade apostólica que levou muitas pessoas que haviam se separado
da Igreja a retomarem sua
participação e engajamento
na vida eclesial.

casar e lembrado pelo nosso folclore como santo casamenteiro. Não se sabe, exatamente, qual a origem
dessa devoção. Talvez, esteja ligada a algum milagre
feito pelo santo em favor das mulheres, por exemplo,
quando fez um recém-nascido falar para defender a mãe
acusada injustamente de infidelidade pelo pai.

Morreu nas portas da
cidade de Pádua, em Arcella,
após sofrer um colapso, no
dia 13 de junho de 1231.
Pádua, que o havia acolhido
com afeto e veneração em
vida, prestou-lhe sempre
honra e devoção.

O “Pão dos Pobres” é, ao mesmo tempo, uma
piedosa devoção e uma instituição assistencial benemérita. Consiste em doações para prover de pão os pobres,
honrando assim o “protetor dos pobres”, que é Santo
António. A benéfica obra do “pão dos pobres” teve
extraordinário desenvolvimento, com diferentes modalidades, e hoje é conhecida em toda parte.

É muito invocado pelas
pessoas que desejam se

Outro milagre famoso trata-se da aparição do
Menino Jesus ao santo durante uma de suas orações,
uma cena multiplicada, abundantemente, em suas imagens.
Além desses, há um outro fenômeno, bastante
documentado, conhecido como milagre da bilocação,
que aconteceu quando estava celebrando uma missa, na
Itália, e apareceu “materializado” em Coimbra (Portugal)
a fim de defender seu pai em um processo criminal.

Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, na Catedral
de Espoleto, na Itália, em 30 de maio de 1232, no processo de canonização mais rápido de sempre da Igreja
Católica, apenas 352 dias após a sua Páscoa definitiva.
Em 1263, uma basílica foi construída em sua honra, em
Pádua. Foi proclamado Doutor da Igreja pelo papa Pio
XII, em 1946, que o considera “exímio teólogo e insigne
mestre em matérias de ascética e mística”. Sem dúvida
alguma, foi o maior pregador da Idade Média.
Em 1981, com a autorização de João Paulo II, foi
efetuado um reconhecimento do corpo de Santo Antônio, após 750 anos de sua morte. As análises científicas
possibilitaram reconstruir as características físicas do
santo: ele tinha 1,70m de altura, estrutura não muito
robusta, perfil nobre, rosto comprido e estreito. Foi
encontrado também o aparelho vocal intacto: a língua e
as pregas vocais, assim como, os restos da túnica que
estavam ao lado dos ossos e as duas caixas antigas com
panos da época.
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Mundo
Católico
por Jarbas Narciso e
Vanessa Cambraia

Perseguição
contra os Cristãos
“Um cristão é morto a cada cinco minutos. Cerca de 105 mil cristãos são
perseguidos todos os anos por viver e
defender a sua Fé”.
A história do Cristianismo é mesclada de narrativas
de incontáveis mártires que, desde os primeiros séculos
até os dias de hoje, testemunham, com o próprio
sangue, a fé em Jesus Cristo.
Quando falamos em perseguição ao Cristianismo,
nada pode comparar-se ao Século XX. Os regimes totalitários foram os maiores responsáveis pela perseguição
aos Cristãos. A Revolução Russa (1917), por exemplo,
levou à morte cerca de 17 mil sacerdotes e 34 mil religiosos. O comunismo se espalhou pelo mundo e declarou a
religião como subversiva e inimiga do Estado.

maio/junho de 2015

12

Em nossos tempos, o número de cristãos perseguidos não é muito diferente. De acordo com o Sociólogo
Massimo Introvigne, um cristão é assassinado a cada 5
minutos. Um levantamento feito pela Comissão sobre
Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos
mostrou o quanto a violência anticristã está presente no
mundo. Na China, pelo menos 40 Bispos católicos estariam presos ou desaparecidos. Na Nigéria, cerca de 13
mil pessoas teriam morrido em conflitos violentos entre
mulçumanos e cristãos desde 1999.
Outra região que provoca grandes preocupações é
o Oriente Médio, tendo à frente a Síria que, segundo a
Open Doors, é o país com o maior número de cristãos
mortos (1213 em 2013). No Iraque, antes da invasão
dos EUA e a queda do regime de Saddam Hussein, o
número de cristão era de 3 milhões, hoje, somam-se, no
máximo, 400 mil, ou seja, mais de 90 % dos cristãos
estão deixando suas terras em decorrência da perseguição sofrida por grupos radicais Islâmicos. Em muitos
países como Cuba, Iraque e Paquistão, os cristãos não
possuem nem sequer uma bíblia e vivem sua fé sob
pressão. Entretanto, vivem uma fé autêntica, uma vez
que precisam viver sob constante risco de morte ou
tortura.

A perseguição em nossos tempos não é somente
física, ou seja, o martírio de sangue, mas um martírio da
ridicularização. Os que se denominam cristãos são ridicularizados, ofendidos, oprimidos e taxados de fundamentalistas, alienados ou medievais. No Brasil, o laicismo também começa a dar as suas caras. Em março
deste ano, a pedido da Liga Brasileira de Lésbicas, o
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RS) determinou
a retirada dos crucifixos e símbolos religiosos dos espaços públicos e prédios da Justiça gaúcha. Em novembro,
o procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Jefferson Aparecido Dias, pediu a retirada do termo “Deus
seja Louvado” das cédulas da moeda brasileira, com o
argumento de que o Estado é laico. Precisamos estar
atentos às leis que tramitam no congresso, pois esta
substituição de valores está ocorrendo gradativamente.
Como cristãos, somos chamados a nos unir à dor
dos nossos irmãos, que, de alguma forma, são perseguidos pelo mundo inteiro. Somos um só Povo de Deus, um
só Corpo em Cristo (cf. Rm 12,5), por isso não basta nos
compadecermos de nossos irmãos perseguidos. É preciso que estejamos fortalecidos pela presença de Cristo,
denunciando o pecado e trabalhando para que o mundo
dos homens se abra ao Reino de Deus.
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Acampemos
Maria da Eucaristia
(Banda Anjos de Resgate)
Tom: A
A
Bm
E
Quão grande graça após uma consagração
A
Feita por Pedro, por Tiago ou por João
D
A mãe que alimentou Jesus em seu ser
E
A
Comunga agora o Deus comunhão
REFRÃO:
A
D
Quanta alegria a de Maria
E
A
Receber Jesus na Eucaristia.
D
O corpo do Filho que um dia ela gerou,
E
A
Foi ela quem primeiro O comungou.
A
Bm
E
Eu imagino que naquela refeição
A
Estava junto aquela que sempre O seguiu
D
A Mãe que deu a luz o Cristo meu Senhor
E
A
Comeu do pão que o Filho serviu
REFRÃO:
A
Bm
E
Quanta alegria a de Maria que gerou
A
O Deus que em seu ventre um dia alimentou
D
Ser novamente sua morada
E
A
Por isso és bendita e agraciada
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Cinemaan

Dirce

Maria - Mãe do
Filho de Deus
Outubro/2013
107 minutos
Gênero: Drama, nacional,
religioso.
Maria Auxiliadora (Giovanna
Antonelli) é uma mulher simples de uma cidadezinha no
interior que vive com sua filha Joana (Ana Beatriz Cisneiros) de 7 anos. Maria precisa ir buscar os exames feitos
por Joana no hospital e pede ao padre (Padre Marcelo
Rossi) que tome conta de sua filha ate que volte, apesar
da insistência da filha para ir com de qualquer jeito.
Maria insiste para que ela fique, pois suspeite que o
exames não tenha um bom resultado, e que não saberá
lidar com Joana caso realmente tenha más noticias. O
padre então resolve contar uma historia a criança, de
uma mãe que deu a vida ao seu filho: Maria- Mãe do
filho de Deus. A partir daí, a história toma forma pela
imaginação de Joana, que vê Maria como sendo sua
mãe, Jesus (Luigi Baricelli) como um vendedor de doces
e o padre vira o anjo Gabriel.

O 51o Acampamento Maanaim está chegando, e
eu não poderia falar de outro assunto. Vivemos momentos muito especiais nos 5 dias em que estamos no sítio,
mas, quando voltamos para casa, continuamos com a
mesma vibe? Você já parou para pensar que é um representante de Cristo no seu trabalho, na sua casa e com
seus amigos? O acampamento não pode acabar no
domingo! Somos exemplos de vida e não devemos dar
contratestemunho de nossa fé. Como é possível servir
no acampamento e, na semana seguinte, ficar bêbado
em festinha e perder o controle de seus atos? Dei um
exemplo extremo, para ilustrar bem o que estou falando,
mas isso vale para tudo: tratar mal as pessoas, ser desonesto, fofoqueiro, fazer intrigas etc. Fique ligado! Lembre-se de que precisamos levar nossos irmãos para a luz
e não para o pecado!
Foto
Fo
to: Fá
Fábi
bioo An
Andr
drez
ezoo
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Eventos
51o
Acampamento
Maanaim
Venha viver uma
aventura de
verdade!!
29/07 a 02/08
Inscrições pelo site:
maanaimrj.org.br

Maanarun
Não perca esta
chance de correr
ou fazer uma caminhada em comunidade! Vai ser muito
divertido!! Venha
você também!!!
27/09
Inscrições, em breve,
pelo site:
maanaimrj.org.br
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