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O que existe nO cOmeçO de uma nOva pulsãO, de um 
gritO de angústia, de uma refOrma nO ser primal? O 

que existe nO cOmeçO de uma nOvautOpia, de um sOnhO 
nOvO, um devaneiO libertáriO?

– a prOpOsta de Jesus a nicOdemOs é radical: ver 
tudO de nOvO, desde a Origem, cOlOcar-se em uma situ-
açãO peculiar diante da vida: O rOstO de deus está nO 

próximO.
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sabe aqueles MoMentos, na vida da gente, 

que parece estarMos coM água até o pescoço? 

suFocados, sobrecarregados, cansados? 

parece que andaMos quilôMetros seM sair 

do lugar? FazeMos tanto, Mas não veMos 

os Frutos. talvez você tenha sido criticado, 

julgado injustaMente, caído na Má língua do 

povo, olhado ao seu redor, e só conseguiu 

ver olhares de reprovação. você já se sentiu 

assiM alguM dia? ou será que está se sentin-

do assiM agora?

FazeMos parte de uMa geração que de-

saprendeu a esperar! não sabeMos esperar 

Mais nada! detestaMos Fila de banco, ponto 

de ônibus, reMédio que deMora a Fazer eFeito. 

coMeMos qualquer coisa, desde que seja 

rápido, para não atrapalhar o nosso atareFa-

do dia. transForMaMo-nos eM pessoas iMedi-

atistas. tudo é para onteM. tudo é urgente. 

inclusive a solução dos nossos probleMas. 

teMos de ter uMa solução! e beM rapidinho.

quereMos respostas para nossos dile-

Mas, paz, segurança, saúde, dinheiro, Felici-

dade eM casa, Filhos obedientes e educados 

entre outros… e beM rapidinho!

da MesMa ForMa, soMos rápidos no rela-

cionaMento coM deus, coM os outros e coM 

nós MesMos. e nuMa sociedade na qual a in-

ForMação é cada vez Mais veloz e a tecnolo-

gia Muda a cada segundo, o teMpo para des-

cansar tornou-se artigo de luxo. diante das 

situações eM que gostaríaMos de intervir no 

teMpo, seria boM nos recordarMos da atitude 

de noé naqueles dias de dilúvio.

A lição de Noé

“(…) e eis que pela tarde a poMba voltou, 

trazendo no bico uMa Folha verde de oliveira. 

assiM noé coMpreendeu que as águas tinhaM 

baixado sobre a terra. esperou ainda sete 

dias, e soltou a poMba que desta vez não Mais 

voltou” (gênesis 8,10-12).

esse servo de deus traz essa lição de 

vida para você e para MiM: espereMos as “águas 

baixareM”! é tudo uMa questão de escolha. 

ele optou por esperar e, enquanto Ficava ali 

dentro da arca, aguardando, deus agia. ele 

não via, Mas deus agia! ele [noé] esperava 

e deus baixava, MilíMetro por MilíMetro, as 

águas que cercavaM a arca.

penso que, do jeito que soMos aFobados, 

se estivésseMos no lugar dele, talvez pulás-

seMos da arca coM uM balde na Mão, tentando 

baixar, na Marra, o Mar aMeaçador. e o se-

nhor iria dar boas risadas de nossa insen-

satez de iMediatistas!

peçaMos a cristo uMa nova Mentalidade, 

uM novo jeito de pensar e querer que as coi-

sas se realizeM. deixeMos o querer “para on-

teM”; passeMos para o “esperar hoje eM deus”. 

queira isso! deseje-o de todo o coração. e 

você verá o sinal de deus coMo resposta à 

sua obediente espera.

para noé, o sinal Foi uMa poMba coM uM 

raMo no bico. e as águas FinalMente baixaraM. 

e para você? qual será o sinal? espere e 

verá!
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Você Encontra na Praça da Ponta Negra

é Muito signiFicativo coMpreender e perceber que cada ser huMano pos-

sui uMa cadeia de valores internos (valores intrínsecos e valores extrínse-

cos)  que inFluenciaM todo seu coMportaMento e seus projetos de vida pes-

soais. é necessário coMpreender taMbéM que, o que é valor para uMa pessoa, 

pode não ser para outra. alguéM que acha que seu valor está na Medida que 

distribui seus bens Materiais, pode achar uM erro alguéM que acredita que 

possuir alguns bens Materiais FazeM parte da sua construção de trabalho e 

consequenteMente de sua identidade.

nesses aspectos, o que Move a pessoa, é na realidade a ForMação de seu 

valor interno, pois este está balizado eM suas crenças pessoais. é possível 

que você possua alguns coMportaMentos que você não gostaria de tê-los. 

Muitos desses valores possueM suas origens na ForMação do psiquisMo 

huMano. quando se investiga o desenvolviMento da personalidade inFantil 

encontraM-se diversos aspectos que estão ligados aos teMperaMentos. por 

exeMplo: os estudos do analítico carl gustav jung trouxeraM conceitos 

de pessoas introvertidas e extrovertidas, cada qual coM as suas peculiari-

dades de pensaMento, sensação, percepção e intuição.

no entanto, há outros teóricos na área da saúde Mental que nos ajudaM 

a coMpreender que esses coMportaMentos podeM ser trabalhados interna-

Mente e coMo consequência passa-se a ter novas crenças e coM isso, novos 

valores.

erick erikson (psicólogo da teoria psicossocial) nos auxilia a entende 

que até na velhice todos nós nos construíMos psicossocialMente. assiM, vale 

a pena entender que aqueles que escolheMos para estar ao nosso redor no 

dia a dia são peças FundaMentais nessa construção, pois diversos valores 

que adquiriMos na Mente são inFluências dessas relações sociais.

alguns  possui valores intrínsecos - possueM Maior resistência às Frus-

trações que a vida acarreta. essa pessoa é capaz de soFrer, e encontrar 

sustentação diante das diFiculdades existentes. são os resilientes. pessoas 

coM valores religiosos são Forte exeMplo desse tipo de sustentação, coMo 

diz são paulo: e eM (2 co 5.1.): “sabeMos que, se a nossa casa terrestre 

deste tabernáculo se desFizer, teMos da parte de deus uM ediFício, casa não 

Feita por Mãos huMana, eterna, nos céus.”

no entanto, há aqueles que possueM Menos tolerância às Frustrações; 

os que conviveM coM valores extrínsecos - é a pessoa que possui Facilidade 

de sentir o soFriMento coMo uMa espécie de guerra. Muitas vezes sucuMbe, na 

priMeira chuva, pois, logo acredita que veM uM vendaval; há uMa Fragilidade 

na estrutura ForMada que lhe oFereça apoio e perseverança. encontra, na 

Maioria das vezes, o desespero coMo aliado. essa pessoa se sente só.

na busca de se alcançar nossos sonhos, é Muito iMportante você coM-

preender o valor do teMpo e saber esperar quando assiM se Faz necessário, 

e agir quando taMbéM o For. é preciso buscar adaptar-se, até uM deterMi-

nado liMite, alinhar seus valores intrínsecos à sonhos e Metas

é iMportante encontrar na própria estrutura uM objetivo a ser al-

cançado; deterMinar quais os valores internos que possui e passar a agir. 

por isso, a dica é: não se boicote pelo Medo! Faça uMa lista dos valores in-

ternos que você possui e use-os a seus Favor. eles te ajudarão a conquistar 

sua Metas seM que você se sinta agredido (a). Faça isso. você consegue!

CoNheCeNdo os sANtos

são tomás de AquiNo
28 de JANeiro

neste dia leMbraMos uMa das Maiores 

Figuras da teologia católica: santo toMás 

de aquino. conta-se que, quando criança, 

coM cinco anos, toMás, ao ouvir os Monges 

cantando louvores a deus, cheio de adMira-

ção perguntou: “queM é deus?”.

a vida de santidade de santo toMás Foi 

caracterizada pelo esForço eM responder, 

inspiradaMente para si, para os gentios e a todos sobre os Mis-

térios de deus. nasceu eM 1225 nuMa nobre FaMília, a qual lhe 

proporcionou ótiMa ForMação, poréM, visando a honra e a riqueza 

do inteligente joveM, e não a ordeM doMinicana, que pobre e 

Mendicante atraia o coração de aquino.

diante da oposição FaMiliar, principalMente da Mãe condessa, 

toMás chegou a viajar às escondidas para roMa coM dezenove 

anos, para uM Mosteiro doMinicano. no entanto, ao ser enviado a 

paris, Foi preso pelos irMãos servidores do iMpério. levado ao 

lar paterno, Ficou, ordenado pela Mãe, uM teMpo detido. tudo 

isto coM a Finalidade de Fazê-lo desistir da vocação, Mas nada 

adiantou.

livre e obediente à voz do senhor, prosseguiu nos estudos 

sendo discípulo do Mestre alberto Magno. a vida de santo toMás 

de aquino Foi toMada por uMa Forte espiritualidade eucarística, 

na arte de pesquisar, elaborar, aprender e ensinar pela FilosoFia 

e teologia os Mistérios do aMor de deus.

pregador oFicial, proFessor e consultor da ordeM, santo 

toMás escreveu, dentre tantas obras, a suMa teológica e a suMa 

contra os gentios. chaMado “doutor angélico”, toMás Faleceu 

eM 1274, deixando para a igreja o testeMunho e, praticaMente, a 

síntese do pensaMento católico.

santo toMás de aquino, rogai por nós!

Valores

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 Fevereiro 2020 )

DIA  ATIVIDADE LOCAL  

02 Adoração Kairós

04 Reuniao Coorden. Paroquiais Kairós

05 Mil Misericórdias Kairós

06 Intercessão Kairós

08 Reunião  Coordenação Geral Kairós

09 Adoração Kairós

11 Vigília  Geral   Kairós

13 Adoração Kairós

15 Reunião Coordenação Geral Kairós

16 Adoração Kairós

18 Formadores/Esdras Kairós

20 Curso Nova Vida (Zumbi) Com. Nova Luz

21 Nova Vida 

22 Nova Vida- Reuniao  Cord. Geral Kairós

23 Nova Vida - Adoração Kairós

24 Nova Vida 

25 Formadores/Esdras – N Vida Kairós

26 Nova Vida 

29 Reuniao Coord. Geral Kairos

30 Adoração 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

norMalMente passaMos a vida pensando que 

sabeMos tudo. entretanto, há pequenos detalhes 

que passaM despercebidos aos nossos olhos, pois 

norMalMente viveMos de Maneira autoMática e su-

perFicial, seM nos aproFundarMos nas coisas real-

Mente iMportantes e nas lições de vida que apren-

deMos coM o teMpo. 

voCê reCordArá o poNto de pArtidA e o re-

sultAdo, Não o CAmiNho - não iMporta a que você 

se dedique neM eM que você Fixe sua vida, será Mais 

Fácil recordar coMo tudo coMeçou e o resultado 

Final. o caMinho para conseguir alcançar qualquer 

objetivo, geralMente, é esquecido coM bastante Fa-

cilidade. entretanto, é justaMente o caMinho que 

Mais deixa aprendizagens.

CAmiNho perCorrido - o caMinho é seu coMeço, 

seu esForço, seus ganhos. coMo Foi esse caMinho 

é uM exeMplo de coMo você se coMportou para 

poder conseguir chegar onde chegou. de vez eM 

quando, não seria ruiM recordá-lo para releMbrar 

tudo de que você Foi capaz.

umA pessoA se ComportA melhor quANdo pode 

ver A si mesmA - alguMa vez você já reparou que 

nos coMportaMos Melhor eM lugares onde há espe-

lhos? a razão é siMples: você se coMporta Melhor 

quando consegue ver a si MesMa(o). ninguéM gosta 

de ver suas próprias expressões quando Faz cara 

de nojo. se você teM uM negócio ou está eM Frente 

a alguéM ou vai atender alguM público, experiMente 

colocar uM espelho atrás de você e verá que o 

coMportaMento dos clientes grosseiros vai Melho-

rar bastante.

se quer respostAs CompletAs, AguArde um mo-

meNto - às vezes, ao FazerMos uMa pergunta, obte-

Mos uMa resposta pouco satisFatória. talvez não 

seja tão coMpleta coMo desejávaMos ou pareça que 

a outra pessoa está pouco disposta a responder. 

ao invés de Ficar coM raiva e agir de Maneira gros-

seira, espere alguns Minutos e observe a pessoa, 

seM chateá-la. a pessoa vai se sentir obrigada a 

continuar Falando, e assiM, você conseguirá a res-

posta que buscava. o silêncio, Muitas vezes, é uM 

boM aliado para obterMos dos deMais aquilo que 

quereMos. tenha paciência, calMa e espere, a ou-

tra pessoa FinalMente Falará o que pensa. não se 

apresse, às vezes as pessoas necessitaM uM pouco 

Mais de teMpo.

lembre-se dos demAis pelA FormA Como eles 

FAzem voCê se seNtir - se você está conhecendo 

alguéM, leMbre-se disso. não iMporta Muito o que 

você diz, Mas a ForMa coMo diz. alguéM que o con-

Forta, que lhe traz paz ou que Faz você rir deix-

ará uMa Melhor leMbrança. taMpouco se esqueça 

de deixar a outra pessoa Falar. leMbre-se de que 

todo Mundo gosta de Falar de si MesMo. sendo 

assiM, Faça perguntas. deMonstre interesse pela 

outra pessoa e coMpreenda-a. certaMente ela irá 

agradecer.

FAle do que voCê ApreNdeu - se você está 

Fazendo uM curso ou está aprendendo algo novo, 

Fale sobre o teMa coM alguéM que não conheça. se 

você conseguir Fazer coM que a pessoa entenda 

tudo o que você disse perFeitaMente, conseguirá 

cuMprir coM seu objetivo. às vezes acreditaMos que 

conseguiMos adquirir o conheciMento necessário 

sobre algo, Mas quando teMos que explicar aos 

outros, siMplesMente não conseguiMos. isso é uM 

sinal de que não doMinaMos ainda o teMa. por isso, 

não há Melhor Maneira de coMprovar se entende-

Mos do que tentando explicar para alguéM.

dê-se um tempo pArA desCANsAr - a vida não 

se detéM e não vai esperar você decidir tirar uMas 

Férias para poder estar coM a FaMília ou coM pes-

soas queridas. não espere por isso! a inFância de 

seus Filhos vai terMinar logo e você vai laMentar 

não ter brincado coM eles, e ainda, uM dia seus pais 

não estarão Mais lá para toMar uM caFé coM você. 

busque eM sua vida MoMentos de descanso: esta é 

uMa das lições de vida Mais iMportantes. ainda que 

o dinheiro seja iMportante, não deve ser a coisa 

Mais iMportante da sua vida. dar-se a oportunidade 

de renunciar a uM eMprego que você tanto odeia 

pode Fazer coM que Fique alguns Meses seM Muito 

dinheiro, Mas lhe dará a oportunidade de conse-

guir ter o estilo de vida que você quer.

eNChA suA vidA de momeNtos e pessoAs que o 

emoCioNAm - o ciclo da vida huMana é Muito curto, 

ainda que não pareça aos nossos olhos. se você 

tiver sorte, talvez, viverá uns 90 anos, assiM, por 

que não vivê-los coM eMoção?  viva  coMo  uMa 

criança, rodeado de gente que te inspire e viva MoMentos que te enchaM 

de esperança. quando você estiver velho esses serão seus verdadeiros 

tesouros. não é dizer que o dinheiro não é iMportante, Mas não é o Mais 

iMportante. aproveite seu dia a dia ao MáxiMo e desFrute coM as pessoas 

que estão ao seu redor.

lembre-se de que “A Atitude é mAis importANte que A Aptidão” - esta 

é uMa Frase Muito conhecida de Walt disney e segue sendo verdade desde 

quando ele a disse. não iMporta o que você tenha que Fazer, Mas siM a 

ForMa coMo você enFrenta essas coisas. você pode ter todas as aptidões 

e habilidades que deseje, Mas se não enFrentar a vida coM uMa boa atitude, 

de nada lhe servirão as aptidões. talvez você reparou que essas lições de 

vida são tão básicas que, certaMente, você se esqueceu delas. a boa notí-

cia é que nunca é tarde para leMbrar-se delas e colocá-las eM prática.

Lições Que Ainda Necessitamos



A rAzão diz que o homem está só no universo, pode 

ApenAs contAr consigo mesmo. A fé, de outro modo, dirá 

que há um tu, um deus solidário e diA-logAnte, que per-

pAssA nossA existênciA, constAntemente. não estAmos 

sós nA imensidão do tempo. no portAl dA eternidAde está 

escrito um nome: deus, presente no universo inteiro.

um enigmA pArA nicodemos  – ( pensAmen-

tos A pArtir de João 3.1-17)

“nA pArede dA memóriA essA lembrAnçA é o quAdro 

que dói mAis: /AindA somos os mesmos e vivemos como 

nossos pAis. /nossos ídolos AindA são os mesmos,/ e As 

ApArênciAs não engAnAm não. /AindA somos os mesmos 

e vivemos como nossos pAis” (belchior).o diálogo com 

nicodemos AlterA A “lógicA” comum do evAngelho: 

diálogo e testemunho sobre A fé AutênticA. nicodemos 

respeitA Jesus, mAs se encontrA dependente dA primeirA 

discussão: A “fé” que depende de milAgres. A “fé” que 

exige sinAis não corresponde à fé num mundo novo pos-

sível, sob o governo de deus. e Jesus propõe umA mu-

dAnçA rAdicAl, não um novo conceito de renovAção dA 

fé. não umA renovAção, mAs umA inovAção: começAr 

tudo do zero! do nAdA. desAprender o cAtecismo! nAs-

cer de novo. começAr como um nAscituro, AbrAçAr umA 

nAturezA novA (nAtus, “nAscido” procede de “nAturA”, 

no lAtim).

– nicodemos quer conversAr logicAmente, como um 

cArtesiAno dos diAs AtuAis, utilizAndo o Argumento e dA 

provA. em pAutA A “gnosis”, o conhecimento. A sAlvAção 

pelo conhecimento. não é possível, diriA Jesus. é preciso 

desmontAr A doutrinA vigente, pArAfuso por pArAfuso, 

e construir tudo de outrA mAneirA. existenciAlmente, 

como diriA heidegger, hoJe. o deus de Jesus está sempre 

forA do lugAr que queremos (u-topos). ele hAbitA nos 

sonhos de liberdAde e convive com quem imAginA ser pos-

sível um mundo novo: “veJo vir vindo no vento, o cheiro 

dA novA estAção…” (belchior).

– estAmos discutindo os grAus de intensidAde e estA-

bilidAde dA fé (João 3.1-17). umA fé incipiente, primáriA, 

pode ser dominAdA pelA necessidAde de sinAis, milAgres. 

internAmente, o eixo se deslocA pArA A insegurAnçA e A 

deficiênciA dA consciênciA humAnA, umA vez que fAltA o 

essenciAl, que é A “confiAnçA interior plenA” (“emmu-

nAh” no hebrAico e “pisteuo” no grego). “deus não vê 

como os homens, estes veem A ApArênciA. o senhor vê o 

corAção”, isto é: deus vê o íntimo do homem e dAs coisAs 

(pv 15.11; 1 sm 16.7; sl 139.1-4).

– perguntAs importAntes, implícitAs, ou subenten-

didAs: “o que erAs Antes do nAscimento? quAl o lugAr 

de onde vens? que fAzes, AgorA, pArA dAr sentido à tuA 

origem?” importA não pArAmos os questionAmentos sobre 

o sentido dA vidA, desde o primeiro sopro. conhecendo As 

nossAs origens, os lugAres existenciAis desde o início, ine-

vitAvelmente conheceremos nosso fim e quem reAlmente 

somos. (“pois ele conhece A nossA origem, sAbe que vie-

mos do pó” – sl 103,14). portAnto, é “necessário nAscer 

de novo!”, é preciso tomAr umA novA consciênciA.

– A rAzão diz que o homem está só no universo, 

pode ApenAs contAr consigo mesmo. A fé, de outro modo, 

dirá que há um tu, um deus solidário e diAlogAnte, que 

perpAssA nossA existênciA, constAntemente. não estAmos 

sós nA imensidão do tempo. no portAl dA eternidAde está 

escrito um nome: deus, energiA presente no universo in-

teiro, muito Além e muito AcimA dAs reAlidAdes suJeitAs 

às ilusões do conhecimento empírico.

– deus é um compAnheiro de JornAdA, no escAlAr 

de picos elevAdos e no mergulho em Abismos profundos. 

Algo que só A fé e o Amor percebem. todos os seres vi-

vos podem testemunhAr estA energiA criAdorA. os pás-

sAros cAntAm Ao AmAnhecer, os grilos e As cigArrAs no 

entArdecer. orAm, em exAltAção de bem-estAr e reco-

nhecimento AgrAdecido pelA existênciA (nilton bonder). 

os sAlmos fAlAm desse deus: “tudo que é vivo exAltA 

o criAdor”!

– Aqui está, prAticAmente, umA discussão rAbíni-

cA, dirigidA Ao thAlmud ou à torAh: “be-reshit” e “en 

Arché”, no princípio! umA entrAdA no mundo temporAl. 

mAs há Algo de novo no recomeço de nossos Atos, nA 

origem dos pensAmentos, de nossAs sensibilidAdes quAn-

to Ao sentimento de estAr-no-mundo? o que existe no 

começo de umA novA pulsão, de um grito de AngústiA, 

de umA reformA no ser primAl? o que existe no começo 

de umA novAutopiA, de um sonho novo, um devAneio li-

bertário (bAchelArd)?

– A propostA de Jesus A nicodemos é rAdicAl: ver 

tudo de novo, desde A origem, colocAr-se em umA si-

tuAção peculiAr diAnte dA vidA: o rosto de deus está 

no próximo, como disse emmAnuel lévinAs. há um tu, 

um deus solidário e diAlogAnte, que perpAssA nossA e-

xistênciA, constAntemente. e, em mAteus (25), Jesus res-

ponde à perguntA “onde te vimos?”: “o próximo erA eu” 

(quAndo me vestistes, destes-me de beber e de comer, me 

AgAsAlhAste, me visitAste quAndo doente ou nA prisão). 

A frAternidAde, solidAriedAde, pArtilhA; o cuidAdo com 

o próximo, permite ver A fAce de deus.

–  o inverso está nA desconfiAnçA, nA indiferençA, 

no desprezo ou no AbAndono do outro e dA outrA. Jesus 

responde rigorosAmente à obJeção de nicodemos. desde 

o êxodo, AindA no exílio, A função “principAl” do espíri-

to é umA indicAção de liberdAde criAdorA. quem nAsce 

desse espírito/vento novo, experimentA o que edu lobo 

ensinA nA cAnção: “o vento virA e, do vendAvAl surge o 

vento brAvo… / como um sAngue novo; / como um grito 

no Ar. / correntezA de rio / que não vAi se AcAlmAr./ não 

vAi se AcAlmAr!”. enquAnto A criAção for humilhAdA; 

enquAnto o homem não descobrir suA importânciA Junto 

Aos demAis, no mistério dA criAção; enquAnto houver 

opressão, desiguAldAde, no mundo criAdo, não hAverá 

respostAs suficientes quAnto Ao descontentAmento de 

deus com o homem e A mulher que não AceitAm AbrAçAr 

umA novA nAturezA. em cristo.

– nicodemos respeitA Jesus, mAs se encontrA de-

pendente dA primeirA discussão: A “fé” que depende de 

milAgres. A “fé” que exige sinAis não corresponde à fé 

num mundo novo possível, sob o governo de deus. e 

Jesus propõe umA mudAnçA rAdicAl, não um novo con-

ceito de renovAção dA fé. não umA renovAção, mAs umA 

inovAção: começAr tudo do zero! do nAdA. desAprender 

o cAtecismo! nAscer de novo. começAr como um nAsci-

turo, AbrAçAr umA nAturezA novA (nAtus, “nAscido” pro-

cede de “nAturA”, no lAtim).

– nicodemos quer conversAr logicAmente, como um 

cArtesiAno dos diAs AtuAis, utilizAndo o Argumento e dA 

provA. em pAutA A “gnosis”, o conhecimento. A sAlvAção 

pelo conhecimento. não é possível, diriA Jesus. é preciso 

desmontAr A doutrinA vigente, pArAfuso por pArAfuso, 

e construir tudo de outrA mAneirA. existenciAlmente, 

como diriA heidegger, hoJe. o deus de Jesus está sempre 

forA do lugAr que queremos (u-topos). ele hAbitA nos 

sonhos de liberdAde e convive com quem imAginA ser pos-

sível um mundo novo: “veJo vir vindo no vento, o cheiro 

dA novA estAção…” (belchior).

– estAmos discutindo os grAus de intensidAde e estA-

bilidAde dA fé (João 3.1-17). umA fé incipiente, primáriA, 

pode ser dominAdA pelA necessidAde de sinAis, milAgres. 

internAmente, o eixo se deslocA pArA A insegurAnçA e A 

deficiênciA dA consciênciA humAnA, umA vez que fAltA o 

essenciAl, que é A “confiAnçA interior plenA” (“emmu-

nAh” no hebrAico e “pisteuo” no grego). “deus não vê 

como os homens, estes veem A ApArênciA. o senhor vê o 

corAção”, isto é: deus vê o íntimo do homem e dAs coisAs 

(pv 15.11; 1 sm 16.7; sl 139.1-4).

–  perguntAs importAntes, implícitAs, ou subenten-

didAs: “o que erAs Antes do nAscimento? quAl o lugAr 

de onde vens? que fAzes, AgorA, pArA dAr sentido à tuA 

origem?” importA não pArAmos os questionAmentos sobre 

o sentido dA vidA, desde o primeiro sopro. conhecendo 

As nossAs origens, os lugAres existenciAis desde o início, 

ine-vitAvelmente conheceremos nosso fim e quem reAl-

mente somos. (“pois ele conhece A nossA origem, sAbe 

que viemos do pó” – sl 103,14). portAnto, é “necessário 

nAscer de novo!”, é preciso tomAr umA novA consciên-

ciA!

Manaus, Fevereiro de 2020
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Por: Derval Dasilio
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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

segundo o santo padre para que hoMens 

e Mulheres não se percaM, precisaM respirar 

a verdade das histórias boas: histórias que 

ediFiqueM, e não as que destroeM, histórias 

que ajudeM a reencontrar as raízes e a Força 

para prosseguir.

“na conFusão das vozes e Mensagens que 

nos rodeiaM, teMos necessidade de uMa nar-

ração huMana, que nos Fale de nós MesMos e 

da beleza que nos habita; uMa narração que 

saiba olhar o Mundo e os aconteciMentos coM 

ternura, conte a nossa participação eM uM 

tecido vivo, revele o entrançado dos Fios pe-

los quais estaMos ligados uns aos outros”. 

o hoMeM é uM ente narrador, pois as nar-

rativas o MarcaM, plasMaM suas convicções 

e coMportaMentos, e podeM o ajudar a coM-

preender e dizer queM ele é. “o hoMeM não só 

é o único ser que precisa de vestuário para 

cobrir a própria vulnerabilidade, Mas taMbéM 

o único que teM necessidade de narrar-se 

a si MesMo, ‘revestir-se’ de histórias para 

guardar a própria vida”. MesMo a huManidade 

se enriquecendo coM as traMas dos seus dias, 

desde o início, teve e teM sua narração aMea-

çada. “na história, serpeia o Mal”, alertou. 

“Mas, enquanto as histórias utilizadas para 

proveito próprio ou ao serviço do poder 

têM vida curta, uMa história boa é capaz de 

transpor os conFins do espaço e do teMpo: 

à distância de séculos, perManece atual, 

porque nutre a vida”. “ocorre paciência e dis-

cerniMento para descobrirMos histórias que 

nos ajudeM a não perder o Fio, no Meio das 

inúMeras lacerações de hoje; histórias que 

tragaM à luz a verdade daquilo que soMos, 

MesMo na heroicidade oculta do dia a dia”.

a sagrada escritura é uMa história de 

histórias, que apresenta vicissitudes, povos 

e pessoas. a bíblia Mostra uM deus que é 

siMultaneaMente criador e narrador. “deus, 

através deste seu narrar, chaMa à vida as 

coisas e, no apogeu, cria o hoMeM e a Mulher 

coMo seus livres interlocutores, geradores 

de história juntaMente coM ele”. estes não 

nasceM perFeitos, Mas necessitaM ser cons-

tanteMente “tecidos” e “recaMados”.

a bíblia é a grande história de aMor entre 

deus e a huManidade, conFirMa Francisco. 

“no centro, está jesus: a sua história leva 

à perFeição o aMor de deus pelo hoMeM e, 

ao MesMo teMpo, a história de aMor do hoMeM 

por deus. assiM, o hoMeM será chaMado, de 

geração eM geração, a contar e Fixar na 

MeMória os episódios Mais signiFicativos desta 

história de histórias: os episódios capazes de 

coMunicar o sentido daquilo que aconteceu”.

“jesus Falava de deus, não coM discursos 

abstratos, Mas coM parábolas, breves narra-

tivas tiradas da vida de todos os dias. aqui a 

vida se Faz história e depois, para o ouvinte, 

a história se Faz vida: tal narração entra na 

vida de queM a escuta e a transForMa.”

a história de cristo não é uM patriMônio 

do passado, é seMpre atual. depois que deus 

se Fez história.  toda a história huMana é, de 

certo Modo, história divina e teM uMa digni-

dade incancelável. por isso, a huManidade 

Merece narrações que estejaM à sua altura, 

àquela altura vertiginosa e Fascinante a que 

jesus a elevou.

“cada uM de nós conhece várias histórias 

que perFuMaM de evangelho: testeMunhaM o 

aMor que transForMa a vida. estas histórias 

pedeM para ser partilhadas, contadas, Fei-

tas viver eM todos os teMpos, coM todas as 

linguagens, por todos os Meios”, incentivou 

Francisco. eM cada grande história, entra 

eM jogo a história individual de cada pessoa. 

“ao MesMo teMpo que leMos a escritura, 

as histórias dos santos e outros textos 

“toda a história huMana é, de 
certo Modo, história divina e teM 
uMa dignidade incancelável. por 
isso, a huManidade Merece nar-

rações que estejaM à sua altura, 
àquela altura vertiginosa e Fasci-

nante a que jesus a elevou”

que souberaM ler a alMa do hoMeM e trazer à luz a sua beleza, o 

espírito santo Fica livre para escrever no nosso coração, reno-

vando eM nós a MeMória daquilo que soMos aos olhos de deus”. 

quando hoMens e Mulheres FazeM MeMória do aMor que os criou e 

salvou, quando colocaM aMor nas histórias diárias, quando teceM 

de Misericórdia as traMas dos dias, nesse MoMento estão Mudando 

de página, pois já não FicaM atados a laMentos e tristezas, liga-

dos a uMa MeMória doente que os aprisiona o coração, Mas, abreM-

se aos outros e à própria visão do narrador. “coM o olhar do 

narrador, o único que teM o ponto de vista Final, aproxiMaMo-nos 

depois dos protagonistas, dos nossos irMãos e irMãs, atores jun-

taMente conosco da história de hoje. siM, porque ninguéM é Mero 

Figurante no palco do Mundo; a história de cada uM está aberta a 

possibilidades de Mudança. conFieMo-nos a uMa Mulher que teceu 

a huManidade de deus no seio e, diz o evangelho, teceu tudo o que 

lhe acontecia. a virgeM Maria tudo guardou, Meditando-o no seu 

coração. peçaMos-lhe ajuda a ela, que soube desatar os nós da 

vida coM a Força suave do aMor”, Finalizou.
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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 / 
991593543

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.
São 04 (Quatro sessões mensais de RS 25,00) no 

valor total de RS 100,00 - Grupos mistos e grupos 
específicos por dificuldade.
Entre em contato conosco.

Somente pelo whatsapp - 991593543
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Nossa Mssão é Evangelizar - Curso, Formações, Evangelizações Paroquiais
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anuncie aqui sua empresa, seus 
prOdutOs e serviçOs!

seu marketing aJudam a evangelizar e a 
salvar vidas!

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.

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

Trabalhamos c/ bordados, pinturas, consertos de máquinas de costura.
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Nossa Mssão é Evangelizar - Curso, Formações, Evangelizações Paroquiais

Celebração de 100 Anos Chiara Lubich

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.

o movimento dos focolAres inAugurou, oficiAlmente, no 

domingo (19/01/2020), As comemorAções JubilAres pelo nAsci-

mento de chiArA lubich, fundAdorA do movimento  (folco-

lAres) - “obrA de mAriA”.

destA formA, durAnte todo este Ano, As comunidAdes dos 

focolAres, espAlhAdAs pelos cinco continentes, recordArão A 

figurA de suA fundAdorA, líder religiosA e civil, por meio de 

celebrAções, eventos, exposições culturAis entre muitos.

em entrevistA d. mário pAsquoAlotto (diretor espirituAl do 

movimento novA evAngelizAção fAlA A respeito dA importânciA 

destA celebrAção pArA AvivAr sempre este cArismA.


