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TEMPO DE COMPAIXÃO!
CAMPAnhA DA FrATErnIDADE 2020

Cuidar do outro, sair do individualismo e fazer um 
mundo melhor para todos. esse apelo nos Chama a 

fazer parte da transformação de vidas; e, isso inClui 
as nossas vidas também! Página 02

A EquipE do KAirós EstEvE prEsEntE contribuindo nA AbErturA dA cAmpAnhA 2020.
nA foto: dom LEonArdo, LuziA, EvErALdo, o opErAdor dE som E coordEnAdor do som AmAury
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o cartaz da caMpanha da Fraternidade 

de 2020, cujo teMa é ‘Fraternidade e vida: 

doM e coMproMisso’, reMete à Figura de irMã 

dulce, que será canonizada no próxiMo Mês 

de outubro. 

o cartaz taMbéM apresenta, ao Fundo, o 

pelourinho, lugar icônico da capital baiana. 

padre patrky explica que a MensageM é de 

“vida doada é vida santiFicada. a vida é uM in-

tercâMbio de cuidado”.

“por isso que a irMã dulce cuida. e seu 

Modo de cuidar sinaliza uMa igreja eM saída. 

então, é cuidar das pessoas que estão próxi-

Mas a nós. onde estou é lugar de cuidado 

da pessoa, do Mundo, da ecologia. depois, o 

cenário Faz Menção à questão do Mundo ur-

bano. aMar é Fazer o beM! daí a beleza do car-

taz, que está sintonizado coM as diretrizes 

gerais da ação evangelizadora no que diz 

respeito ao pilar da caridade”

orAção dA cAmpAnhA dA frAtErnidAdE 

2020

deus, nosso pai, Fonte da vida e princí-

pio do beM viver, criastes o ser huMano e lhe 

conFiastes o Mundo coMo uM jardiM a ser cul-

tivado coM aMor.

dai-nos uM coração acolhedor para as-

suMir a vida coMo doM e coMproMisso.

abri nossos olhos para ver as necessi-

dades dos nossos irMãos e irMãs, sobretudo 

dos Mais pobres e Marginalizados.

ensinai-nos a sentir a verdadeira coM-

paixão expressa no cuidado Fraterno, próprio 

de queM reconhece no próxiMo o rosto do 

vosso Filho.

inspirai-nos palavras e ações para serMos 

construtores de uMa nova sociedade, recon-

ciliada no aMor. dai-nos a graça de viverMos 

eM coMunidades eclesiais Missionárias,

que, coMpadecidas, vejaM, se aproxiMeM 

e cuideM daqueles que soFreM, a exeMplo de 

Maria, a senhora da conceição aparecida,  

de santa dulce dos pobres, anjo boM do 

brasil.

por JEsus, o fiLho AmAdo,

no Espírito, sEnhor quE dá A vidA.

aMéM!

COLABORADORES:
Risoleyde Matos / Dulcilene Pinheiro / Ana 
Maria Evangelista / Padre Luís Kirchinner / 

Orestes  Pereira 
FONTE DAS MATÉRIAS

Comunidade Canção Nova
Sites e blogs da Igreja Católica

Espiritualidade   ........................... 02
Psicologia  ................... . ...........   03
Lição de Vida ............................... 05
Catequese ... ...........................  .... 06 
Palavra do Papa   ......................... 07

cAmpAnhA dA frAtAErnidAdE 2020

SALÃO VISUAL UNISSEX 
Promoções Especiais /2020:  Cortes Masculino 10 reais, Corte Feminino Simples 

25 reais, Coloração, alisamento, descoloração, neutralização...
Manicura pé e mãos 25 reais, 

Sombracelha de henna 25 reais, simples 10 reais. Escova +hidratação 50 reais. 
obs: somente no dinheiro. Aproveite!

Rua Dr. Edson No. 31 - Zumbi - Nova Luz  Fones: 992934393 / 98825-7038



 Manaus, Março de 2020 03Psicologia

Você Encontra na Praça da Ponta Negra

o iMperativo de coMunicação acoMpanha a evolução e aperFeiçoa 

a ForMa coM que o ser huMano se coMunica e interage no seu Meio. 

essa relação veM sendo apriMorada todos os dias e teM Mudado a 

vida de todos nós, indireta e diretaMente. isso deu ao ser huMano a 

capacidade de criar dispositivos; tais coMputadores, celulares etc. 

que eM alguns casos, chegaM a ser coMo parte do corpo do hoMeM, 

ou seja, é quase iMpossível viver seM alguns desses dispositivos. o 

que deu origeM ao terMo ihc (interação huMano–coMputador), o 

ihc é o estudo da interação entre seres huManos e coMputadores.

 é uM conteúdo interdisciplinar que relaciona as artes, as ciên-

cias, design, psicologia, seMiótica, linguística, sociologia e outras 

áreas aFins. essa interação acontece por Meio da interFace do utili-

zador, que por sua vez é ForMada por soFtware e hardware. eM sua 

grande parte possui o objetivo de elevar ao MáxiMo as habilidades 

huManas e auxiliá-las. 

tudo isso, se expandiu de ForMa acelerada nas últiMas décadas. 

é Feita utilizando-se de poderosas FerraMentas coMputacionais na 

análise de dados coletados de acordo coM Métodos da psicologia 

experiMental, aléM da psicologia educacional, antropologia, engen-

haria seMiótica, sociologia.

esta teve início coM donald norMan, psicólogo cognitivista que 

trabalhou o conceito de usabilidade. é possível citar três vert-

entes deste estudo inicial: - 1o - Foco no indivíduo - criação de 

guias para desenvolviMento de interFaces, Métodos ForMais e testes 

sisteMáticos baseados eM Métricas;  -  2 o  - Fatores huManos - 

Foco eM grupos. abordagens qualitativas e não Mais quantitativas, 

prototipação e design contextual. natureza holística da pessoa eM 

dado aMbiente; e o 3 o  - Fatores pragMáticos sociais da experiên-

cia - Foco eM aspectos culturais e estéticos, tecnologias ubíquas, 

Móveis e pequenas; tecnologia extrapola os liMites do contexto de 

trabalho e passa a Fazer parte da cultura, vida e casa de pessoas.

o universo tecnológico está cada vez Mais soFisticado e acel-

erado. você não está conseguindo acoMpanhar? não se desespere, 

poréM, veriFique o que há neste caMpo de interação e veja quais 

você possui a necessidade de conhecer; MesMo que você não se 

identiFique, Mas que eM seu aMbiente, por exeMplo, de trabalho é 

exigido. pois, na era da evolução teMos que ter o MíniMo de conheci-

Mento para não FicarMos isolados uns dos outros. assiM, taMbéM, 

é necessário abrir Mão dos exageros; pois, “pessoas precisaM de 

pessoas”, Mas do que de Máquinas.

as Fotos nessa publicação apresentaM uMa conversa coM uM 

coMputador eM dois Modelos de interação (Foto 1 e 2), uMa análise 

do estado das Minhas eMoções (Foto 3 e 4). Fiz essa experiência eM 

uMa exposição ihc e Fiquei grata pelo resultado. 

se você tiver oportunidade, te convido taMbéM a Fazer e tirar 

suas próprias conclusões.

Risoleyde Matos: Psicóloga Clínica, Organizacional e Comunitária. 

(Mestre em Psicologia Comunitária / Especialista em Saúde Mental e 

Gerontologia / Especialista em Dependência Química / Especialista em 

Psicologia do Aconselhamento / Especialista em Psicologia Pastoral / Es-

pecialista em Ciência Política / Especialista em Pedagogia Empresarial

Interação Humano–Computador
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Fone: (92) 2123-4411 
sv@svi-am.com.br

Rua Santos Dumont 
, 495 Nossa Senhora 

das Graças

SV Instalações 
Ltda

Só quem tem tradição oferece a maior variedade em materiais para sua construção. A SVI dispõe 
de uma linha de produtos com mais de 26 mil itens dos melhores fornecedores nacionais e 

importados.  São mais de 15 nos de mercado, trazendo soluções em materiais para  instalações 
industriais, comerciais e residenciais na região.

(pArticipE dA fAmíLiA KAirós:  

progrAmAção mArço 2020 )

DIA  ATIVIDADE  

01 - Mil Misericórdias

02 - Intercessão Kairós

04 - R Coord. Geral

05 - Adoração Kairós 

07 - Formadores - Esdras

09 - Intercessão Kairós

11 - R Coord. Geral

12 - Adoraçao Kairós

14 - Formadores - Esdras

16 - Intercessão Kairós

18 - Vigília Zona Leste

21 - Formadores - Esdras

22 - Reavivamento

23 - Intercessão Kairós - Nova vida Santo 

Antônio (23 a 29)

25 - R Coord. Geral

26 - Adoração Kairós

28 - Formadores - Esdras

29 - Evangelização em Massa São Jorge

30 - Intercessão Kairós

conhEcEndo os sAntos

nascido do ano de 353 eM tessalônica da Macedônia, porFírio 

Foi Muito beM ForMado pelos seus pais, nuMa busca de piedade e 

vontade de deus. coM 25 anos Foi para o egito, onde viveu a aus-

teridade. depois, seguiu para a palestina, vivendo coMo ereMita 

por 5 anos. devido a uMa enFerMidade seguiu para jerusaléM, onde 

se tratou.

são porFírio percebia que Faltava algo. ele tinha herdado uMa 

grande Fortuna, e já tendo discípulos – que vendo a ele seguir a 

cristo, taMbéM quiseraM seguir nosso senhor nos passos dele – 

ele ordenou que esses discípulos FosseM para tessalônica e ven-

desseM todos os bens. ele então, pôde dar tudo aos pobres.

ele estava Muito doente, Mas através de uMa visão, o senhor o 

curou. Mais tarde, passou a trabalhar para ganhar o ‘pão de cada 

dia’, seMpre conFiando na divina providência.

o patriarca de jerusaléM o ordenou sacerdote, e depois 

bispo eM gaza, tendo grande inFluência política e na religiosidade 

de todo o povo. por Meio do espírito santo e das autoridades, 

conseguiu que os teMplos pagãos FosseM Fechados, e os ídolos 

destruídos. não para acabar coM a religiosidade, Mas para apontar 

a verdadeira religião: nosso senhor jesus cristo, único senhor 

e salvador.

Faleceu no século v, deixando-nos esse testeMunho: nossa Fé, 

nossa caridade, precisaM ter uMa ressonância dentro e Fora da 

igreja, para a glória de deus e salvação de todas as pessoas.

são porFírio, rogai por nós!

são  porfírio
26 dE fEvErEiro
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ÚNICA COMO VOCÊ
O melhor da moda, você encontra aqui 

na Tapajós Tecidos

O Melhor do 
mundo da 

moda, você só 
vai 

encontrar aqui 
na Tapajós 

Tecidos

Rua Lobo D’almada, N° 129 – Centro (92) 3215-8610 / 3215-8611
Av. Leopoldo Peres, N° 865  - Educandos  (92) 3624-5200

Rua Itaetê, N° 92 - Mutirão (92) 3214 6030 / 32146031

15 LiçõEs dE vidA importAntEs quE sAnto 
Agostinho nos dEixou quE são vErdAdEiros 
EnsinAmEntos, sEJA você cristão ou pAgão!

agostinho de hipona, Mais conhecido 

coMo santo agostinho (354 - 430), é con-

siderado uM dos principais responsáveis pela 

elaboração do pensaMento cristão. FilósoFo, 

escritor e teólogo, agostinho deixou uMa gi-

gantesca obra, coM iMportantes Frases que, 

independenteMente da sua religião, te Farão 

reFletir sobre o Modo coMo você encara a 

vida. 

LiçõEs dE sAnto Agostinho 
Frase 01 – qual o liMite do aMor ? “a 

Medida do aMor é aMar seM Medida”. o aMor é 

uMa das coisa que não conhece o excesso.

Frase 02 – não Faça por Fazer! “não 

basta Fazer as coisas boas, é preciso Fazê-

las beM” .  para que algo dê certo – seja 

uMa tareFa, plano ou objetivo, precisaMos de 

deterMinação e coMproMetiMento coM aquilo 

que desejaMos cuMprir.

Frase 03 – aprenda a esperar para 

aprender! “não há lugar para a sabedoria 

onde não há paciência”. ter paciência é uMa 

das lições que Mais custa a aprender, deve-

Mos aprender a esperar.

Frase 04 – avance para as próxiMas pági-

nas! “o Mundo é uM livro e queM Fica sentado 

eM casa lê soMente uMa página”. o Mundo 

é Muito Mais do que seus olhos podeM ver! 

perMita-se explorar e conhecer sentiMen-

tos, lugares e costuMes que estão Fora de 

sua zona de conForto.

Frase 05 – a verdade quase seMpre dói! 

“as pessoas costuMaM aMar a verdade quan-

do esta as iluMina, poréM tendeM a odiá-la 

quando as conFronta”. a verdade neM seMpre 

será aquilo que desejaMos ouvir.

Frase 06 – eM constante renovação. 

“nada estará perdido enquanto estiverMos 

eM busca”. 

Frase 07 – “MesMo que já tenha Feito 

uMa longa caMinhada, seMpre haverá Mais uM 

caMinho a percorrer”. não dê nada garan-

tido. por Mais longa que tenha sido a busca 

ou a caMinhada.

Frase 08 – o que deve ser realMente iM-

portante para você. “não andes averiguando 

quanto tens, Mas o que tu és. a verdadeira 

Felicidade não consiste eM ter Muito, Mas eM 

contentar-se coM o pouco”.

Frase 09 – “aMe e Faz o que quiseres. 

se calares, calarás coM aMor; se gritares, 

gritarás coM aMor; se corrigires, corrigirás 

coM aMor, se perdoares, perdoarás coM 

aMor. se tiveres o aMor enraizado eM ti, nen-

huMa coisa senão o aMor serão os Frutos”.

Frase 10 – três regras básicas, “co-

nhece-te, aceita-te, supera-te”. são três 

etapas Muito iMportante que constanteMente 

precisaMos ultrapassar.

Frase 11 – ligações que são essenciais? 

“necessitaMos uM do outro para serMos nós 

MesMo”.

Frase 12 – Fortalecendo o que real-

Mente vale a pena. “preocupas-te se a árvore 

de tua vida teM galhos apodrecidos? não 

percas teMpo; cuida beM da raiz e não terás 

de andar pelos galhos”. santo agostinho se 

reFere a iMportância de priorizarMos e val-

orizarMos a nossa essência, o nosso núcleo, 

a nossa base.

Frase 13 – eliMinando o Mal pela Fonte! 

“o orgulho é a Fonte de todas as Fraquezas, 

porque é a Fonte de todos os vícios”.

Frase 14 – as Filhas da esperança. “a  

esperança teM duas Filhas lindas, a indig-

nação e a corageM; a indignação nos ensina a 

não aceitar as coisas coMo estão; a corageM, 

a Muda-las”

Frase 15 – uMa é espelho da outra. 

“onde há caridade não pode haver justiça”.

Lições de Santo Agostinho



“se vocês perManecereM FirMes 

na Minha palavra, verdadeiraMente 

serão Meus discípulos. e conhecerão 

a verdade, e a verdade os libertará” 

(joão 8,31-32). estaMos de passageM 

neste Mundo, e o nosso caMinho é 

seMelhante ao de jesus: caMinho de 

cruz, porque o discípulo não é Maior 

do que o Mestre. precisaMos, no 

entanto, estar at-

entos para uMa re-

alidade: Muitos dos 

nossos soFriMen-

tos são Frutos do 

Mau uso da nossa 

liberdade. levados 

pela eMoção e agi-

tados pela corre-

ria da vida, teMos 

agido de acordo 

coM a ideia que nos 

veM à cabeça, na Maioria das vezes, 

seM pararMos, neM que seja por uM 

instante, para pensar nas consequên-

cias das atitudes toMadas.

soMos senhores da nossa liber-

dade

deus nos dá a liberdade de es-

colha, porque nos aMa, e por isso 

nos deixa livres. soMos senhores 

da nossa liberdade, Mas neM seMpre 

sabeMos Fazer as escolhas certas, 

porque soMos liMitados. é aí que 

precisaMos toMar consciência de que 

sozinhos não soMos capazes de con-

duzir a nossa própria vida e claMar-

Mos o auxílio do alto.

coloqueMos, portanto, nossa vida 

nas Mãos de deus, para que ele nos 

aponte qual caMinho deveMos seguir 

neste dia. dessa ForMa, não corre-

Mos o risco de nos perderMos eM Meio 

às decepções e adversidades, neM de 

nos tornarMos pessoas incrédulas e 

distantes de deus, que tanto nos aMa 

e nos quer Felizes

Manaus, Março de 2020
06 Catequese

orAção

senhor, eu toMo posse desse grande doM 

que Me deste, que é a liberdade, Mas recon-

heço que não sei Fazer as escolhas certas. 

vejo os aconteciMentos de ForMa Muito 

superFicial e acabo escolhendo a partir da 

Minha visão liMitada. por isso, neste dia, eu 

lhe peço, veM eM Meu auxílio e toMa Minha 

vida eM tuas Mãos, conduz os Meus passos e 

ajuda-Me a Fazer a Melhor escolha.

tExto ExtrAído do Livro ‘tEnhA um ótimo 
diA‘, dE diJAnirA siLvA.
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O melhor da moda, você encontra aqui 
na Tapajós Tecidos

ÚNICA COMO VOCÊ

O Melhor do 
mundo da 

moda, você só 
vai 

encontrar aqui 
na Tapajós 

Tecidos

Rua Lobo D’almada, N° 129 – Centro (92) 3215-8610 / 3215-8611
Av. Leopoldo Peres, N° 865  - Educandos  (92) 3624-5200

Rua Itaetê, N° 92 - Mutirão (92) 3214 6030 / 32146031

conhecer jesus, observou o papa, é 

o que “FazeMos todos nós” quando pega-

Mos o evangelho, procuraMos conhecer 

jesus, quando levaMos as crianças ao 

catecisMo, quando as levaMos à Missa, 

Mas é só o priMeiro passo. o segundo é 

proFessar jesus.

“isso nós, sozinhos, não podeMos 

Fazer. na versão de Mateus, diz: “jesus 

disse a pedro: ‘isso não veM de ti. o pai 

te revelou”. soMente podeMos proFes-

sar jesus coM a Força de deus, coM a 

Força do espírito santo. ninguéM pode 

dizer jesus na conFissão e conFessá-lo 

seM o espírito, diz paulo. nós não po-

deMos conFessar jesus seM o espírito. 

por isso, a coMunidade cristã deve bus-

car seMpre a Força do espírito santo 

para proFessar jesus, para dizer que ele 

é deus, que ele é o Filho de deus”.

AcEitAr o cAminho dE JEsus Até A 
cruz

Mas qual é a Finalidade da vida de je-

sus, por qual Motivo ele veio? respond-

er a esta pergunta signiFica realizar a 

terceira etapa no caMinho do conheci-

Mento de cristo. e o papa recordou que 

jesus coMeçou a ensinar aos apóstolos 

que deveria soFrer, Morrer e depois res-

suscitar.

“proFessar jesus é proFessar a sua 

Morte, a sua ressurreição; não é pro-

Fessar: “tu és deus” e parar ali. não: 

“viestes por nós e Morreste por MiM. e 

ressuscitastes e nos deste a vida, nos 

proMeteste o espírito santo para nos 

guiar”. proFessar jesus signiFica aceitar 

o caMinho que o pai escolheu para ele: 

a huMilhação. paulo, escrevendo aos Fi-

lipenses, diz: “deus enviou o seu Filho, o 

qual aniquilou a si MesMo, se Fez servo, 

huMilhou a si MesMo, até a Morte e Morte 

de cruz”. se não aceitaMos o caMinho 

de jesus, o caMinho da huMilhação que 

ele escolheu para a redenção, não so-

Mos cristãos e MereceMos o que jesus 

disse a pedro: “vai para longe de MiM, 

satanás!”.

A igrEJA não podE sE tornAr mundAnA

Francisco explicou que satanás sabe 

que jesus é o Filho de deus, Mas jesus 

rejeita a sua “conFissão”, assiM coMo 

aFasta pedro quando não quer aceitar 

o caMinho escolhido por jesus. “pro-

Fessar jesus – aFirMou papa – é aceitar 

o caMinho da huMildade e da huMilhação. 

e quando a igreja não percorre este 

caMinho, erra e acaba Mundana”.

“e quando nós veMos tantos cristãos 

“se não aceitaMos o caMinho 

de jesus, o caMinho da hu-

Milhação que ele escolheu 

para a redenção, não soMos 

cristãos”

bons, não? coM boa vontade, Mas conFundeM a religião coM 

uM conceito social de bondade, de aMizade, quando nós veMos 

tantos clérigos que dizeM seguir jesus, Mas buscaM as hon-

ras, o caMinho da Mundanidade, não buscaM jesus: buscaM a si 

MesMos. não são cristãos; dizeM ser cristãos, Mas de noMe, 

porque não aceitaM o caMinho de jesus, da huMilhação. e 

quando leMos na história da igreja tantos bispos que viveraM 

assiM e taMbéM tantos papas Mundanos que não conheceraM 

o caMinho da huMilhação, não o aceitaraM, deveMos aprender 

que aquele não é o caMinho”.

o papa concluiu coM o convite a pedir “a graça da co-

erência cristã” para “não usar o cristianisMo para Fazer car-

reira”, a graça de seguir jesus no seu MesMo caMinho, até a 

huMilhação.
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Contamos com sua colaboração,. Esta obra necessita de 

você mais e mais. Estamos ampliando o trabalho social. Co-

meçamos alguns trabalhos junto as famílias.

Estamos dando início nesse trabalho em co-depedência 

química. Estenderemos para outras vertentes, conforme a di-

reção que o Senhor nos apontará. No entanto, estamos ape-

nas dando o pontapé inicial; cremos que Deus tem grandes 

projetos, grande planos para seus filhos; e, como profissionais 

e também evangelizadores queremos oferecer o melhor para 

Deus, o melhor para seus filhos.

Que em nós brilhe a Vossa face oh Senhor Deus Trino!

Cresça em nós a vossa misericórdia.

Inscreva-se grátis no trabalho psicossocial de Codepen-

dência. Partipe. Busque auxílio.

coLAborE com EstA obrA! 

AssociAção KAirós

homEpAgE: www.AssociAcAoKAiros.org.br

EndErEço: av. 7 de seteMbro 2165, centro

Você Pode Contribuir através de depósito bancário:
Banco: Bradesco (237) / Agência: 3715
Conta Corrente: 4071-1

EntrE Em contAto conosco AtrAvés do tELEfonE:
3633-2147, no pEríodo dE 14:00h As 17:00h 

dEsEgundA A sExtA-fEirA  E vEJA outros mEios dE 
pArticipAr E coLAborAr.

Você também pode ligar para  celular:

99113-8664
Fundada há mais de 30 anos

Agradecemos sua colaboração.  Deus vos abençoe sempre!

 

Av. Sete de Setembro, 2165 – Centro, ao lado do Colégio 

Santa Terezinha

Preços Promocionais de: R$ 80,00 Cada Sessão   

Somente Pelo WhatsApp: 992987836 / 
988443673

Núcleo de Atendimento  
Psicológico e Social (NAPS)
Terapia Cognitivo Comportamental Individual, Familiar e Gru-

po; Especialistas em: Dependência Química, Co-dependência, 

Pacientes Oncológicos, Gerontológicos, Ansiedade, Estresse, 

Depressão, Transtorno do Pânico...

Agende a Sua Consulta!

08 Nova Evangelização

Atos de Misericórdia: Uma 
Obra Evangelizadora e Social

Terapias em Grupo
É Ansiedade?
É Depressão?

É Pânico?
Problemas de Relacionamentos ou  Outros?

Diveros profissionais estarão trabalhando com você 
para ajudar a solucionar estas e outras dificul-

dades.
Pacote de 08 (Oito sessões) Valor total de RS 300,00 
parcelado em até 3 vezes no cartão - Grupos mistos 

e grupos específicos por dificuldade.
Entre em contato conosco.

Somente pelo whatsapp -992987836 / 988443673
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Adquira uma de nossas máquinas e comece seu 
empreendimento com sucesso!

Trabalhamos c/ bordados, pinturas, consertos de máquinas de costura.

padre pedro ao anunciar a palavra de deus e celebrar a santa 

Missa  no reavivaMento 2020 no centro de ForMação kairós, aprovei-

tou para leMbrar aos diversos tipos de Missões aos quais soMos cha-

Mados e no MoMento anunciou o trabalho realizado pela Fazenda da 

esperança na Missão pelos rios levada aos Mais necessitados, por 

Meio do barco de evangelização.

assiM, Missionários da Fazenda da espe-rança estaiveraM eM co-

dajás, na aManhã de (18 e 19/02) eM Missão por Meio do barco de 

evangelização; a equipe auxilia  na recuperação de pessoas Fragiliza-

das pelo uso das drogas; e, os Motiva a realizar a experiência de viver 

uMa vida saudável Fora da dependência quíMica.

a Fazenda da esperança é uMa coMunidade terapêutica que atua 

desde 1983 no processo de recuperação de pessoas que buscaM a 

libertação de seus vícios, principalMente do álcool e outras drogas 

psicoativas.

seu Método de acolhiMento conteMpla três aspectos deterMi-

nantes: o trabalho coMo processo pedagógico; a convivência eM 

FaMília; e a espiritualidade para encontrar o sentido da vida.

neste dia se celebrou a Missa de acolhida coM testeMunho daque-

les que venceraM a batalha contra as drogas.
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Celebração de Gratidão Por Mais Um Ano de Bênçãos

Ligue: 3633-2147 e Informe-se Como Participar!
Entre  em CONTATO CONOSCO

EnviE As notíciAs dE sEu grupo dE EvAngELizAção ou dE suA pAróquiA. EnviE tAmbém As fotogrAfiAs dE sEus EvEntos pArA 
risoLEydE@gmAiL.com E propAguE Aqui no JornAL KAirós o quE suA comunidAdE Está fAzEndo.

rEAvivAmEnto KAirós 2020
AproximAi-vos do trono dA grAçA

vivenciaMos o priMeiro reavivaMento de 2020  no início de Março. 

uMa Manhã de graças. tiveMos nosso caFé parti-lhado.  o Ministé-

rio de Música alegrou e conduziu a todos coM Muitos louvores e 

adoração.  

a Ministração da palavra de deus Foi Feita pela dulce, que depois 

de uM longo período dedicado na parte adMinistrativa da associação 

kairós, se colocou, neste dia a proclaMar e ensinar a respeito de 

nos aproxiMarMos do trono da graça de deus coM as leituras de 

hebreus 4,14-16; hb. 10,19-23. o espírito de deus a ungiu, pois se 

podia sentir e ouvir a palavra de deus penetrando no Mais proFundo 

das alMas de cada participante.

o reavivaMento Foi Fechado coM a celebração da santa Missa, 

Ministrada pelo nosso diretor espiritual padre pedro, que na sua 

hoMilia FundaMentou Mais sobre o teMa exposto. padre pedro taM-

béM Falou do projeto da Fazenda esperança, que irá utilizar uM 

barco itinerante, que irá percorrer as cidades e coMunidades ri-

beirinha de nosso aMazonas para celebrar a palavra de deus coM 

os Mais necessitados.  

na oportunidade taMbéM Foi Feita a transFerência do cajado de 

oração aos grupos que serão responsáveis pelas intercessões du-

rante o Mês pela evangelização, seus MeMbros, FaMiliares, pelo bra-

sil, pelo papa, pela igreja e necessitados no Mundo inteito.


