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É NATAL!

 “Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi 
dado; a soberania repousa sobre seus ombros, e 
Ele se chama: Conselheiro admirável, Deus forte, 

Pai eterno, Príncipe da paz”
Isaías 9,5 Página 06
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QueriDos irMãos a Paz De Cristo, venho 

Por Meio Deste Canal De CoMuniCação - Jor-

nal Kairós, Partilhar o Meu ProCesso De Con-

versão a Partir Do MoMento eM Que PartiCiPei 

Do Curso nova viDa, MinistraDo Pelo Cen-

tro De ForMação Kairós, e MoviMento nova 

evangelização Da ParóQuia De são Jorge. na 

oCasião ainDa estava exerCenDo a ProFissão De 

investigaDor Da PoliCia Civil Do aMazonas, e 

estava lotaDo na 17ª DiP na Colônia antônio 

aleixo. sou CasaDo há 29 anos; tenho 04 (Qua-

tro) Filhos, senDo Dois Do Meu PriMeiro Casa-

Mento e outros Dois CoM Minha atual esPosa. 

eM 2.010, eM uM DoMingo Do senhor, Fui ar-

rastaDo Pela Minha esPosa Para PartiCiPar Da 

Celebração Da santa Missa na ParóQuia De 

são Jorge; no horário Das 18:00hs; era aQuele 

FaMoso CatóliCo De PartiCiPar Da Missa De 

ForMa DesCoMProMissaDa, Que só vão a Missa 

as vezes aos DoMingos; batizaDo e Missa De 7ª 

Dia. neste DoMingo FoMos  aborDaDos Por Duas 

senhoras aliCe e luCia, Que estavaM realizanDo 

insCrições Para o Curso nova viDa, Curso este 

Que teria a Duração De uMa seMana.  Minha es-

Posa De Pronto viu a oPortuniDaDe De eu ser 

PesCaDo Para o serviço Do senhor, e Fez nossa 

insCrição, e Por benção e graça Do senhor Je-

sus, Fui uns Dos PriMeiros a Chegar no loCal. 

este Curso é CoMPosto Por vários teMas, e os 

Que Me toCaraM ProFunDaMente ForaM o aMor 

De Deus, PeCaDo e esPírito santo. no teMa 

Do PeCaDo, sentia exalar De MiM uMa PoDriDão, 

Pois verDaDeiraMente estava Cheio De PeCaDo. 

nesta éPoCa vivia uMa relação extra ConJugal 

Do Qual Minha esPosa não tinha ConheCiMento. 

vivi 11 anos, esta relação De PeCaDo, neste Dia 

resolvi Por FiM, toManDo a atituDe De não Mais 

PeCar, no teMa aMor De Deus, PuDe PerCeber 

Que não soMos nós Que esColheMos aMar Deus 

e siM Deus é Que nos aMa De ForMa inConDiCion-

al, não iMPorta o Que voCê Fez, o iMPortante é 

ter Jesus CoMo nosso úniCo salvaDor. no teMa 

Do esPírito santo, este Dia Foi esPeCial Para 

MiM, Pois sentir Que estava senDo lavaDos De to-

Dos os Meus PeCaDos e PerDoaDos, Pois teve uM 

testeMunho De uMa PartiCiPante, Que viu eM MiM 

uM ser transParente. Perseverante Conseguir 

ConCluir o Curso e tive Meu enContro Pessoal 

CoM o senhor Jesus, ProClaManDo ele  CoMo 

Meu senhor.

entretanto, ainDa tinha os Meus PeCaDos 

esConDiDos, e Certo Dia estava eu no banheiro 

toManDo banho Para levar Meu Filho Para Jogar 

bola CoM seus aMiguinhos no ParQue Dos bil-

hares, Do naDa Cair no banheiro e FiQuei iMóvel 

seM PoDer levantar e CoMeCei a ver Meu CorPo 

De Fora Dele, e Pressentir Que estava Morren-

Do, e então Passei a ouvir uMa voz Que Me Dizia, 

Diz Que voCê aMa Jesus...  novaMente rePetiu... 

Diz Que voCê aMa Jesus. então tive a Certeza 

Que estava MorrenDo; Mas Falei eu aMo Jesus, 

então De iMeDiato levantei, sair nu Do banheiro 

seM Minha esPosa CoMPreenDer o Que estava 

oCorrenDo. então Passei a Falar Dos Meus PeC-

aDos Para toDos ouvireM, sair CorrenDo Para 

igreJa De são Jorge, a enContrei aberta e lá 

FiQuei 4 horas no altar, seM ter Controle Do 

Meu CorPo. sair eM uMa CaMisa De Força Para o 

hosPíCio eDuarDo ribeiro; Passei seis Meses eM 

trataMento e senDo aCoMPanhaDo Pelo nosso 

gruPo De oração Do MoviMento. hoJe eu estou 

liberto, servinDo o senhor, eleito, Duas vezes 

CoorDenaDor Do nosso MoviMento, PartiCiPo Do 

eCC, enContro De Casais CoM Cristo, oFiCial-

izei o Meu MatriMônio na igreJa, reCebi a benção 

De Minha esPosa ter engraviDaDo novaMente Do 

nosso Filho abraão e hoJe CoM seis anos De 

iDaDe, Faço Parte Da Pastoral Da soPa. hoJe 

entrego soPa aos DoMingos aos MoraDores De 

rua, Muitos Dos Quais havia PrenDiDo QuanDo 

era PoliCial. alguns DizeM, Poxa voCê Já Me Fez 

Passar uM veneno na CaDeia e hoJe Me leva CoMi-

Da! Digo a eles: - Conversão irMão. então Meus 

irMãos hoJe, vivo Da gratiDão a Deus Que Me 

Curou e Me ChaMou Para este serviço De levar 

a Palavra e evangelizar a toDos CoM granDe 

PoDer. aCreDite Que CoM Deus soMos Mais. 

hoJe tenho Minha FaMília servinDo ao senhor; 

aCreDite só! ele teM a solução Para os nossos 

ProbleMas. Deus nos ProteJa e guarDe. aMéM. 
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Você Encontra na Praça da Ponta Negra

esta reFlexão iniCia-se CoM uMa inDagação: - Qual o PoDer real De nós 

saberMos ou terMos Certeza De toDas as Coisas?  na realiDaDe, PouQuís-

siMas vezes.

então, Por Que ainDa não nos aCostuMaMos CoM as inCertezas Do Dia a 

Dia? De MoDo geral, Pelo Fato De não DeseJarMos soFrer. no entanto, há 

Diversos Fatores Que se assoCiaM a este.

alguMas Pessoas auMentaM suas sensações, sentiMentos e eMoções Que 

ChegaM a ter intolerânCia CoM as inCertezas. a intolerânCia à inCerteza en-

Contra-se na base Da Perturbação Da ansieDaDe generalizaDa e, Junto CoM a 

intolerânCia à ativação eMoCional, Constitui-se CoMo uMa Das CaraCterístiCas 

PrinCiPais Que ProMove ou vulnerabiliza as Perturbações ansiosas, PoDenDo 

levar a Pessoa a DePressão e outros transtornos.

essa intransigênCia é a DisPosição Para reagir De MoDo PessiMista a nível 

eMoCional, Cognitivo e CoMPortaMental às CirCunstânCias, Fatos e aConteCi-

Mentos Que CoMPortaM inCerteza, Pois a Pessoa Passa a sentir a aMbiguiDaDe 

CoMo algo estressante

é lógiCo Que as Pessoas PreFereM a Certeza à inCerteza. há estuDos 

Que DeMonstraM Que granDe Parte Das Pessoas PreFeriria toMar uM ChoQue 

elétriCo agora MesMo eM vez De toMá-lo Mais tarDe, tenDo Que esPerar Por 

uM MoMento iMPrevisto! MesMo Que no Futuro não venhaM a toMar este 

ChoQue.

o Que se DiFere são os graus Que Perturba CaDa Pessoa. eM últiMa in-

stânCia, não há ForMa De esCaPar à inCerteza! Por Mais Que se Faça algo, se 

ProCure, não há CoMo se ter a Certeza, se ter Controle Do DesConheCiDo, 

Por exeMPlo, CoMo será o Futuro Que nos é reservaDo? então, o Que PoDe 

Fazer se não o sabeMos?

• Pergunte a si mesmo a resPeito de quais vantagens em você aceitar a 

PossibiliDaDe Da inCerteza. será Que isto o aJuDaria a DesFrutar Do teMPo 

Presente?

• será que a incerteza Pode ter vantagens?! ela Pode te trazer novi-

DaDes Positivas? boas surPresas, DesaFios novos e estiMulantes!

então FoQue na solução De ProbleMas reais e Presentes eM vez De ante-

CiPar Possíveis Que talvez não venhaM nunCa a existir,

• Pratique exercícios de meditação,  mindfulness, que te tragam Para o 

MoMento Presente. Faça exerCíCios Correto De resPiração, no aQui e agora, 

as suas PreoCuPações DesaPareCerão Durante esses instantes…

FinalMente, leMbre-se Que, MesMo Que não se tenha DaDo Conta, Já há 

alguM grau De inCerteza CoM Que Consegue viver toDos os Dias, busQue-se 

aCalMar MuDanDo o FoCo Da situação Que voCê teMe Para algo Que seJa esPe-

rançoso.  Faça isso! voCê Consegue!

ConheCendo os santos
santa Isabel da hungrIa - PadroeI-
ra da ordem terCeIra FranCIsCana 

17 de novembro
santa isabel Da hungria, Pôs-se a 

servir os Doentes e enFerMos até Morrer

isabel era Filha De anDré, rei Da 

hungria, e nasCeu nuM teMPo eM Que os 

aCorDos Das nações eraM selaDos CoM o 

CasaMento. no Caso De isabel, ela Fora 

ProMetiDa a luís iv (DuQue hereDitário Da 

turíngia) eM MatriMônio, uM PouCo DePois 

De seu nasCiMento eM 1207.

santa isabel Foi Morar na Corte Do Futuro esPoso e lá CoMeçou a 

soFrer velaDas Perseguições Por Parte Da sogra Que, inveJanDo o aMor 

Do Filho Para CoM a santa, Passou a Caluniá-la CoMo esbanJaDora, Já Que 

tinha granDe CariDaDe Para CoM os Pobres. Mulher De oração e generosa 

eM Meio aos soFriMentos, isabel seMPre era eM tuDo soCorriDa Por Deus. 

QuanDo Já CasaDa e CoM três Filhos, PerDeu o MariDo nuMa guerra e Foi 

exPulsa Da Corte Pelo tio De seu FaleCiDo esPoso, agora enCarregaDo Da 

regênCia.

aConteCeu Que isabel teve Que se abrigar nuM Curral De PorCos CoM 

os Filhos, até ser soCorriDa CoMo Pobre Pelos FranCisCanos De eisenaCh, 

uMa vez Que até MesMo os MenDigos e enFerMos aJuDaDos Por ela insulta-

vaM-na, Por teMereM DesagraDar o regente. aJuDaDa Por uM tio Que era 

bisPo De baMberga, isabel logo Foi ChaMaDa Para voltar à Corte, e seus 

Direitos, CoMo os De seus Filhos, ForaM reConheCiDos, isto PorQue os 

CoMPanheiros De CruzaDa Do FaleCiDo rei tinhaM voltaDo CoM a Missão De 

Dar Proteção à isabel, Pois nisto Consistiu o últiMo PeDiDo De luís iv.

santa isabel não Quis retornar Para hungria; renunCiou aos títulos, 

aléM De entrar na orDeM terCeira De são FranCisCo. FunDou uM Con-

vento De FranCisCanas eM 1229 e Pôs-se a servir os Doentes e enFerMos 

até Morrer, eM 1231, CoM aPenas 24 anos nuM hosPital ConstruíDo CoM 

seus bens.

santa isabel Da hungria, rogai Por nós!

Incertezas

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
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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 dezembro 2019 )

DIA  ATIVIDADE  
1 Mil Misericórdias

2 Intercessão

5 Adoraçao/Reunião da coordenaçao

7 Confraternização

9 Intercessão

12 Adoraçao/Reunião da coordenaçao

14 R Coord. Paroquiais

15 Reavivamento?

16 Intercessão

19 Adoraçao/Reunião da coordenaçao

23 Intercessão

26 Adoraçao/Reunião da coordenaçao

27 Missa/Sexta Louvor

30 Intercessao
Nossas orações estão 

voltadas para a recupe-

ração da saúde de nosso 

Diretor Espiritual, Dom 

Mário Pasquoalotto.

Junte-se a nós nesta inter-

cessão.

Também agradecemos a 

Deus pela cirurgia de êxito 

que ele teve.

Obrigada Senhor Jesus!
Somos Construtores da Casa de Deus. Reforma no Centro 

de Formação Kairós
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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

Chegar ao Final de Mais Um Ano

uM ano a terMinar e outro Quase a 

CoMeçar. estaMos Perto De ConheCer o 

iníCio Dos PróxiMos Doze Meses Que serão 

Muito Felizes CoM toDa Certeza. só te-

Mos De ConFiar na Palavra e ProPósito 

De Deus.

Chegou a hora Divina De agraDeCer 

o beM Que ele nos Fez e ConFiar Que o 

PróxiMo ano será ainDa Mais generoso. 

Que a bênção De Deus nos enCaMinhe 

Para boas estraDas. Que o Futuro seJa 

De suCesso e saúDe.

o FiM Do ano é seMPre uM boM Mo-

Mento Para PensarMos uM PouCo sobre a 

viDa, leMbrar Das Maravilhas Que teMos a 

agraDeCer e taMbéM De tuDo aQuilo Que 

nunCa Mais voltareMos a Fazer.

toDa nova etaPa Deve ser CoMeMora-

Da, ganhaMos uMa ótiMa oPortuniDaDe De 

eliMinar tuDo Que Já não traz FeliCiDaDe 

Para nossas viDas e assiM obteMos Mais 

esPaço Para viverMos novas alegrias! 

vaMos nos CerCar De PensaMentos Posi-

tivos e Continuar a Dar o nosso Melhor 

seMPre Que Possível.

é hora De rePensar as nossas ati-

tuDes, o MoDo CoMo viveMos e MuDar aQ-

uilo Que PreCisa ser MuDaDo. o teMPo é 

o Que De Mais valioso teMos, e é PreCiso 

aProveitá-lo. o teMPo é a nossa viDa.

e CaDa ano Que se Passa é uM ano Que 

não volta atrás. não Deixe os seus anos 

PassareM eM branCas nuvens. aProveite 

as boas energias Do FiM Do ano e o es-

Pírito De aMor Do natal e reConCilie-se 

CoM voCê.

PerDoe-se Por tuDo aQuilo Que voCê 

Julga ter Feito Mal, Deixe toDos os erros 

no PassaDo. Destes erros, Deus saberá 

CuiDar. Mas PlaneJe o seu Futuro. siga 

as Palavras De Deus Para traçar o seu 

CaMinho, tenha uMa viDa Feliz, De Paz e 

aMor.

a viDa é toDos os Dias!

FelIz natal!



o Filho De Deus se Fez PeQueno Para nos 

Fazer granDes; Deu-se a nós, a FiM De Que nos 

DeMos a ele; veio Mostrar-nos seu aMor a FiM 

De Que CorresPonDaMos CoM o nosso. reCe-

baMo-lo Pois CoM aFeto, aMeMo-lo e reCorra-

Mos a ele eM toDas as nossas neCessiDaDes.

Quem não amará com toda a 
ternura a um deus, vendo-o feito 
menino, necessitado de leite, tre-
mendo de frio, pobre, desprezado 
e abandonado, Que chora sobre a 
palha numa manjedoura?

as Crianças, Diz s. bernarDo, Dão FaCil-

Mente o Que se lhes PeDe. Jesus veio sob a 

ForMa De uMa Criança Para ManiFestar a sua 

DisPosição De CoMuniCar-nos seus bens. ora, 

nele estão toDos os tesouros (CF. Cl 2, 3). 

seu Pai Celeste ColoCou tuDo eM suas Mãos 

(CF. Jo 3, 35).

desejamos luzes? ele veio PreCisaMente 

Para iluMinar-nos.

desejamos maIs Força Para resIstIr aos 
InImIgos? ele veio Para FortaleCer-nos.

desejamos o Perdão das nossas Faltas 
e a salvação? ele veio Para PerDoar-nos e 

salvar-nos.

enFIm, desejamos o soberano dom do amor 
dIvIno? ele veio JustaMente Para inFlaMar 

nossos Corações, e Para isso é Que ele se Fez 

Menino: se ele Quis Mostrar-se aos nossos 

olhos nuM estaDo tão Pobre e tão huMilDe, 

e Por isso MesMo Mais aMável, Foi Para tirar-

nos toDo o teMor e ganhar o nosso aMor.

aléM Disso, Jesus Quis nasCer CoMo Cri-

ança Para Que o aMeMos não soMente sobre 

toDas as Coisas, Mas taMbéM CoM aMor ter-

no. toDas as Crianças sabeM ConQuistar a 

aFeição terna De QueM as vê; ora, QueM não 

aMará CoM toDa a ternura a uM Deus, venDo-o 

Feito Menino, neCessitaDo De leite, treMenDo 

De Frio, Pobre, DesPrezaDo e abanDonaDo, 

Que Chora sobre a Palha nuMa ManJeDoura? 

Por isso s. FranCisCo inFlaMaDo De aMor ex-

ClaMava: “aMeMos o Menino De beléM, aMeMos 

o Menino De beléM!”.

vInde, ó almas, vInde e amaI o meu 
deus FeIto menIno, FeIto Pobre, que é 
tão amável e que desCeu do Céu Para 
dar-se todo a vós.

extraído e adaPtado: Do livro “enCarnação, 

nasCiMento e inFânCia De Jesus Cristo”, são Pau-

lo: Cultor De livros, 2016, PP. 231-234. 
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06 Catequese

Adquira uma de nossas máquinas e comece seu 
empreendimento com sucesso!

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

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.



Palavra do PaPa
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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

O Papa explica que a destruição do 

templo predita por Jesus não é tanto uma 

figura do fim da história como do final da 

história. Ele recorda que Jesus usa duas 

imagens aparentemente contrastantes: a 

primeira é uma série de eventos assusta-

dores, como catástrofes, guerras, cares-

tias, tumultos e perseguições com traumas 

que “ferem a criação, a nossa casa comum, 

e também a família humana que nela vive, 

e a própria comunidade cristã”.

Enquanto que a segunda, está contida 

na certeza de Jesus que “nos diz sobre o 

comportamento que o cristão deve tomar 

ao viver esta história, caracterizada pela 

violência e pela adversidade”.

Francisco afirma ser a atitude de espe-

rança em Deus que torna possível não se 

deixar dominar pelos trágicos eventos. “Os 

discípulos de Cristo não podem permane-

cer escravos de medos e angústias; pelo 

contrário, são chamados a viver a história, 

a deter a força destruidora do mal com a 

certeza de que a acompanhar a sua ação 

do bem está sempre a providencial e tran-

quilizadora ternura do Senhor”.

E o Papa recorda: “Tudo o que ocorre 

é conservado n’Ele; a nossa vida não pode 

ser perdida porque está em suas mãos”.

“O Senhor nos chama a colaborar na 

construção da história, tornando-nos, junto 

com Ele, agentes de paz e testemunhas de 

esperança num futuro de salvação e res-

surreição”, afirma o Papa.

Francisco recorda ainda que a “fé nos 

faz caminhar com Jesus pelos caminhos 

deste mundo”, e que “o Espírito irá dobrar 

as forças do mal, submetendo-as ao poder 

do amor de Deus”.

Ele apresenta o exemplo dos mártires 

“O Senhor nos chama a colabo-

rar na construção da história, 

tornando-nos, junto com Ele, 

agentes de paz e testemunhas 

de esperança num futuro de 

salvação e ressurreição”

cristãos do nosso tempo 

que, apesar das perse-

guições, são homens e 

mulheres de paz. “Ele nos 

entregam uma herança a 

ser conservada e imitada: 

o Evangelho do amor e da 

misericórdia”.

E este confirma o Papa 

“é o tesouro mais precioso 

que nos foi dado e o tes-

temunho mais eficaz que 

podemos dar aos nossos 

contemporâneos, respond-

endo ao ódio com o amor, 

à ofensa com o perdão”.
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Continuamos contando com sua colaboração,. Esta obra 

necessita de você mais e mais. Estamos ampliando o trabalho 

social. Começamos 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 20 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: 99159-3543

Núcleo de Atendimento  
Psicológico e Social (NAPS)

Terapia Cognitivo Comportamental Individual, Familiar e Grupo; Especialistas em: Depen-

dência Química, Co-dependência, 

Pacientes Oncológicos, Gerontológicos, Ansiedade, Estresse, 

Depressão, Transtorno do Pânico...

Agende a Sua Consulta!

Atos de Misericórdia: Uma 
Obra Evangelizadora e Social

08 Nova Evangelização


