
ACONTECE EM AGOSTO
04 – Ordenação Presbiteral do Diácono Vinicius, 9h
Apostolado Nossa Senhora Menina, 13h às 18h
05 – Santa Missa (Providência/TRANSFIGURAÇÃO), 16h
07 – Apostolado Nossa Senhora Menina, 13h às 18h
09 – Noite para as Famílias no G.O, 19h30
10 – Noite para os Homens, 20h
12 – Santa Missa (Dias dos Pais), 16h
17,18 e 19 – RETIRO “PROJETO DE VIDA” (com Santa Missa)
25 – Grande Célula,18h30
        21h30 24 Horas para o Senhor, até às 16h do domingo
26 – EFOD | Mód. 4 – Virgem Maria, 8h às 16h

ACONTECE EM AGOSTO
04 –EFOD Mód. 2 – Vida de Oração, 14h
06 – Santa Missa da Transfiguração, 19h30
23 – Santa Missa da Divina Providência, 19h30
25 – Grande Célula, 18h

ACONTECE EM AGOSTO
05 – Santa Missa da Transfiguração, 16h - Participaremos juntos em Santo André
11 - Grande Célula, 17h
26 – EFOD - Vivendo Comunidade, 8h30

Centro de Evangelização São José
Rua Andréia di Bartolo, 168 - Jardim Vergueiro - São Paulo/SP - 11 2883-6743
Atendimento de Terça à Sexta das 18h30 as 21h30.

ATIVIDADES FIXAS SÃO PAULO
- Células nos lares: Todas as segundas-feiras
- Adoração ao Santíssimo Sacramento - Quinta-feira, das 19h30 as 21h30

ACONTECE EM AGOSTO
05 – Santa Missa da Transfiguração, 16h07, 
14, 21, 28 – EFOD, 20h
11 – Feijoada
18 – Grande Célula, 18h30

Centro de Evangelização Mãe da Misericórdia
Rua Arara Azul, 756 - Recreio da Borda do Campo - 11 4451-1538
Atendimento de Segunda à Sexta, das 9h as 12h e das 13h as 17h

ATIVIDADES FIXAS SANTO ANDRÉ
- Células nos lares: Segunda, Terça, Quarta, Sexta-feira e Sábado
- 1º, 2º, e 4º Domingo do mês: Santa Missa - 16h
- 3º Sábado do mês: Grande célula - 18h30

Quinta-feira:
- Adoração ao Santíssimo Sacramento, Atendimento de Oração
  e Aconselhamento - Das 9h às 19h
- Grupo de Oração - 20h

E

- Grupo de Oração as 19h30

A Paz de Cristo – esta saudação é mais 
específica e assim como no caso do 
Shalom, agora se está usando uma 
palavra grega que significa Ungido. Pois 
bem, nós também uma vez batizados e 
crismados, fomos ungidos com o santo 
óleo que nos fez “outros cristos”, daí 
sermos chamados de cristãos. Jesus é O 

Shalom – começo por aqui porque esta é 
a raiz da saudação de paz, uma vez que 
esta palavra hebraica significa paz, mas 
não simplesmente assim, significa a paz 
completa, a plenitude da paz e dos bens 
que vem de Deus. Esta saudação 
hebraica é um desejo de que Deus 
manifeste as riquezas de Seu amor e 
proteção, e isto Ele já o fez não somente 
por Sua Lei, mas principalmente e 
superiormente por Sua graça, que nos 
foi comunicada em Jesus Cristo. Jesus é 

o Shalom do Pai, é o cumprimento 
perfeito da Paz, da Prosperidade e de 
todos os bens de Deus.

A Paz de Deus – é lindo alguém desejar a 
outros a paz que vem de Deus, mas esta 
paz, como na saudação anterior, já está 
manifesta no Deus de Jesus Cristo, que é 
o único Deus e que está encarnado em 
Jesus. A palavra ‘‘Deus’’ pode ser 
tomada em múltiplos sentidos; muitos 
há que creem em Deus, mas num “deus” 
que inventaram ou que lhes foi 
comunicado por falsas e imperfeitas 
religiões. Jesus é Deus e saudar em 
nome Dele deixa claro que a paz é do 
Deus verdadeiro.

Você se recorda do que eu escrevi na 
edição anterior, sobre a Paz de Jesus? 
Dediquei as edições de junho e julho a 
este tema e no último, terminei dizendo 
que muita gente, no afã de comunicar o 
melhor de Deus aos outros, ou animados 
por novidades aparentemente de força 
sobrenatural, e mesmo ainda tentando 
falar de seus carismas pessoais que 
pensam ter, tem inventado várias formas 
de  saudar.Ci te i  a lgumas des tas 
iniciativas e disse que comentaria a 
respeito nesta edição. Então vamos lá.

Vocacionada Comunidade Fanuel

Restou-me a gratidão ao Senhor, com a 
qual fui para a sala cirúrgica, pois 
descobriram a infecção e a cura... Ou 
seja, Deus agiu em minha vida, de forma 
absoluta! Ainda estou com o implante, 
me recuperando e dentro de mais alguns 
dias irei implodir os cálculos... Sinto que 
renasci pelo Preciosíssimo Sangue de 
Cristo, pela valorosa intercessão de São 
Pio e também de meus irmãos na fé.

Durce Domeneghetti

O Preciosíssimo Sangue de Cristo na 
hora da oração fez essa minúscula 
pedrinha deslocar para uretra, e assim 
aparecer na tomografia, intuindo a 
médica que poderia estar ali o foco da 
infecção, pois o cirurgião explicou o que 
era essa bactéria, “uma verdadeira 
engenharia do mal”, e que eu deveria 
agradecer a Deus e a Dra.  Soraia por ter 
tido a sensibilidade de pedir essa 
c i rurg ia ,  po is  não  apareceu  na 
tomografia e poderia ter morrido sem 
nem ao menos saber qual o verdadeiro 
motivo.

Conheci a Comunidade Fanuel em 

2008, período em que vivia inquieta, em 

uma busca incessante para descobrir 

qual era o desígnio de Deus para a minha 

vida. Até que um dia acompanhando a 

Rádio Imaculada Conceição ouvi o 

anúncio de um convite para fazer um 

acompanhamento, chamado caminho 

vocacional. O Sandro, nosso fundador, 

convidava todos a fazer a experiência, e 

a  f r a s e  q u e  e l e  u s o u  t o c o u 

profundamente meu coração: “Se você 

quiser saber a vontade de Deus para sua 

vida, venha à Comunidade Fanuel, que 

acontecerá este caminho, através de um 

domingo por mês”.

Nesses 10 anos de caminhada muitas 
coisas aconteceram, mas quero ressaltar 
que Deus me apresentou uma pessoa 
m a r a v i l h o s a  p a r a  u n i r - m e  e m 
matrimônio, definindo assim meu 
estado de vida. A grande certeza que 
levamos ao altar era que juntos 
continuaríamos a  missão de ser Igreja, 
de propagar o nome de Jesus através do 
carisma de Ver e Fazer Ver a Face de 
Cristo. Em fevereiro de 2017 fiz os votos 
de consagração definitiva ao carisma e 
sou imensamente grata por esse 
chamado e pelas graças obtidas. 

Leuza Bispo Caroba Santos
Membro efetivo

Pensamos que somos vistos só quando 
fazemos as coisas ou damos algo para 
alguém. Mas aprendi na Comunidade 
que antes de tudo, o Senhor nos vê. 
Aprendi que somos chamados a ser e ser 
Fanuel foi a resposta de Deus para 
minha vida; buscá-Lo incessantemente, 
desejar  estar  com o Senhor,  na 
serenidade, na simplicidade que somos 
chamados a viver, na transparência, na 
acolhida do outro e na busca de uma vida 
justa...Cheguei na Comunidade tão 
vazia e todas essas coisas foram me 
preenchendo e fizeram com que eu 
encontrasse o lugar e o estilo de vida que 
Deus havia escolhido para mim.

Aguardei ansiosa o primeiro dia, pois 
sabia que a escolha de Deus para minha 
vida me completaria e faria feliz. 

Ainda sem ter definido meu estado de 
vida, com 26 anos, tinha a certeza que 
somente Deus preencheria meu coração, 
independente do fato de ser casada ou 
celibatária. Estava disposta e aberta para 
que Deus decidisse (e não eu), qual era 

Sua escolha para mim. Tinha receios e 
insegurança, mas para minha surpresa 
deparei-me diante do soberano Deus, 
a p r e n d i  q u e  E l e  d e s e j a v a  u m 
relacionamento comigo; Ele me fez 
enxergar quem eu sou, a minha 
identidade, para então poder ver a Face 
de Cristo.



Cristo, mas Ele mesmo previu que 
alguns se apresentariam como novos 
ungidos, falsos cristos (cf. Mt 24,4-
5.24); como no caso da Paz de Deus, a 
Paz de Cristo, apesar de mais específica 
ainda dá margens a novas inserções, 
enquanto a citação do Nome de Jesus 
contextualiza e esclarece que O Cristo 
único e verdadeiro está manifesto em 
um personagem histórico real que 
mudou a história da humanidade, cujo 
nome é Jesus.

Paz e bem – É uma saudação de origem 
franciscana atribuída a São Francisco de 
Assis. Manifesta essencialmente o 
desejo do Shalom hebraico e se reporta 
também à bênção de Aarão (cf. Nm 
6,24-26), tão estimada por este santo 
medieval. É lindíssima saudação, mas 
com certeza toda paz e todo bem que 
vem de Deus estão em Jesus, Ele é o 
voltar da Face de Deus para nós.

A Paz do Senhor – Um pouco do que eu 
disse sobre a as três saudações 
anteriores se aplica também aqui, então 
não vou ser redundante, mas convém 
lembrar que o termo Senhor não foi e 
não é de uso exclusivo cristão e que a sua 
condição cristã está já expressa na 
pessoa de Jesus (cf. At 2,36).

Paz e outros dons – Assim como no caso 
anterior, Jesus é o que ascende o fogo de 
Deus em nós (cf. Lc 12,49), Ele é a luz 
do mundo (cf Jo 8,12), Ele é o amor (cf. 
Jo 13,1.34), e tudo o mais que Deus pode 
e quer nos dar (cf. Rm 8, 32; Ef 1, 3), 
portanto, desejar a Paz de Jesus já é 
desejar tudo isso e muito mais (cf. Ef 
3,20).

Saudações com louvor a Jesus, Maria e 
aos santos – Por mais clássicas e 
tradicionais que sejam e ainda por mais 
novas e criativas que surjam, tudo está já 
posto em Jesus. Quando, porém, a 
saudação é da antiga tradição e honra a 
Jesus e Maria com um louvor, ela tem a 
qualidade de unir-se explicitamente à fé 
católica; novas formas, porém, que se 
somam à saudação a Paz de Jesus, dão 
entender que isto não basta e é preciso 
acrescentar o amor de Maria ou 
qualquer virtude de um santo. O amor, 

ainda que da Virgem Santíssima e as 
virtudes por mais excelsas que sejam, 
estão todas elas e tudo isto na Paz de 
Jesus, por isso Ele mesmo o disse: 
“Minha paz vos dou” (Jo 14,27).

A Paz – Deixei este por último porque 
penso ser particularmente o caso mais 
preocupante, pois o simples desejo de 
paz não significa nada em termos 
religiosos e menos ainda cristãos. O 
mundo também pode oferecer paz, 
acordos prometem paz, movimentos 
alternativos se dizem arautos de paz, e 
estado de aparente tranquilidade se 
costuma chamar de paz. 

Simplesmente dizer ‘‘A paz’’, portanto, 
não significa nada, depois pode ser que 
pareça menos religioso e mais aceitável 
em certos meios, principalmente meios 
mais jovens, parece até que Jesus é 
dispensável ou vergonhoso, lembremo-
nos do que Ele mesmo nos disse: “Se 
alguém se envergonhar de mim e das 
minhas palavras, também o Filho do 
Homem se envergonhará dele, quando 
vier na sua glória, na glória de seu Pai e 
dos santos anjos” (Lc 9,26).

Portanto, A PAZ DE JESUS, é ao meu 
ver uma saudação completa e nesses 
d i a s  a t é  m a i s  q u e  n e c e s s á r i a . 
Precisamos reafirmar a nossa fé de que 
somente Jesus Cristo é a origem de 
nossa paz, de que Ele é Deus encarnado, 
é o Ungido, a Paz, o Fogo, a Graça, o 
Amor, o Senhor, o motivo do Amor e da 
Virtude dos santos, o Bem supremo, a 
Luz única que ilumina o mundo, a Vida, 
o Caminho e a Verdade. Eu amo a Paz de 
Jesus, ela entrou em meu coração 
naquele tempo distante e nunca mais 
saiu, menos ainda de minha boca. Eu 
desejo que a cada vez que eu me 
encontrar com meus irmãos possa 
saudá-los sempre assim e assim também 
eu possa ver um saudando o outro. Quão 
doce saudação, a Paz de Jesus, do meu 
querido Jesus, o Príncipe da Paz.
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O matrimônio segundo Deus

Sempre ouvi falar em encontro de 

casais, retiros voltados a casais, enfim... 

Meu esposo sempre quis participar, 

porém, eu nunca quis, pois achava que 

esses encontros eram destinados a casais 

com grandes dificuldades e sempre 

julguei que não tínhamos problema 

algum. Ledo engano, tínhamos e era eu 

quem não conseguia enxergar. Não 

existiam grandes dramas ou erros, 

apenas não éramos mais zelosos um 

com o outro, não existia mais o amor e o 

cuidado próprio dos casais; tentávamos 

mudar por nossa conta, mas não surtia 

efeito. Quando me dei conta disso pedi o 

divórcio para meu esposo, pensando ser 

a melhor solução para nós. Ele, graças a 

Deus, não concordou com tal decisão. 

Passadas algumas semanas recebi o 

convite para participar do encontro para 

casais da Comunidade Fanuel e dessa 

vez não pensei duas vezes, quis 

participar, falei com meu esposo, que 

prontamente aceitou o convite. Já pude 

perceber ali que o Senhor estava 

fazendo algo novo em nosso casamento 

e assim foi. Cada palestra, oração e 

partilha o Senhor usou para fazer uma 

obra nova nas nossas vidas. Percebemos 

que um casamento é feito também de 

pequenos detalhes e que eles são 

importantes para o todo. Podemos dizer 

q u e  d u r a n t e  o  e n c o n t r o  é  q u e 

entendemos finalmente o que é 

matrimônio segundo o coração de Deus 

e principalmente Seu desejo de 

multiplicação dos filhos. Ele nos quer 

abertos à vida!

Luciene – Presença Campo Grande

Quero agradecer a Deus, a Nossa 

Senhora e a São José por tantas graças 

recebidas neste encontro, e também às 

missionárias Talita e Gabriela que nos 

convidaram e toda a Comunidade por 

nos permitir viver um final de semana 

tão especial, no mês de junho de 2018.

Sou católica, casada há 9 anos com o 

Abner, protestante, e temos uma filha 

que é nosso presente de Deus.

Vinha sofrendo desde maio com 
algumas infecções, e com um sintoma 
chamado “bacteremia” – tremedeira 
insuportável de todo o corpo, que 
acontece quando uma bactéria ataca a 
corrente sanguínea. Nas crises era 
levada para o pronto socorro e lá faziam 
diversos exames de sangue, RX de 
Tórax, de seios, da face etc.

Na primeira vez o médico disse que era 
u m a  g r i p e  f o r t e .  N a  s e g u n d a , 
pneumonia, e na terceira, sinusite 
aguda... Tomava os antibióticos e 
passava a febre. Porém, continuava a me 
sentir cada vez pior; pois estes 
mascaravam a doença, que continuava. 
Passados uns dias sentia novamente a 
bacteremia.

No dia 31 de junho pedi a uma amiga que 

Quero testemunhar o incontestável 
poder do preciosíssimo sangue de Cristo 
e da intervenção de São Pio de 
Pietrelcina em minha vida.

O poder do preciosíssimo sangue 
de Cristo em minha vida No dia seguinte, quando expliquei que 

não queria passar no médico, mas queria 
apenas trocar a receita a Dra. Soraia 
avistou na mão da enfermeira a minha 
ficha e aí começou uma agitação, 
dizendo que já iria ligar para que viesse 
para o pronto socorro; ela não me 
e x p l i c o u  d i r e i t o  o  q u e  e s t a v a 
acontecendo. Somente que eu precisava 
de um acompanhante, pois estava 
tentando uma vaga de urgência para o 
hospital cirúrgico da rede, pois tinha 
quase certeza que a causa de todas as 
minhas infecções vinha do rim.

Eu tentei questionar como um cálculo 
minúsculo daquele poderia estar 
fazendo a bacteremia. Como ela estava 
tentando a vaga de urgência no centro 
cirúrgico com a equipe da urologia ela 
pareceu nem me ouvir. Me colocou de 
jejum para a cirurgia e pediu para a 
enfermeira fazer várias medicações.

Tudo isso foi em uma quinta-feira, 02 de 
julho, onde os irmãos estavam em 
adoração, intercedendo por mim! 
Fomos levadas para o hospital e apenas 
no centro cirúrgico o médico me contou 
o que estava acontecendo. Disse que não 
estava ali para expelir pedrinhas, mas 
que precisava salvar minha vida, já que 
estava com um PCR de 315mg, quando 
o normal seria 5mg por milímetro de 
sangue; leucócitos de 170 mil, quando o 
normal é até 11 mil e que estava a poucas 
horas de entrar em septcemia, com as 
plaquetas muito baixas, ou seja, perderia 
minha vida!

Chegando ao pronto socorro, colheram 
exames de sangue, fui medicada com 
Rocefim EV e  encaminhada  de 
ambulância para São Paulo, para fazer 
uma tomografia total de tórax e 
abdômen com contraste. No retorno, a 
médica já havia ido embora... Passando 
então com outra plantonista que disse ter 
encontrado um cálculo renal de 0,6 
milímetros, que havia se deslocado para 
o canal da uretra, disse ainda ser uma 
pedrinha boba, que iria para casa e 
tomando muitos líquidos expeliria 
sozinha.

Mal sabia eu que aquele erro “eram os 
anjos de Deus cuidando de mim”!

Na farmácia não puderam me vender o 
antibiótico receitado, pois estava 
prescrito na mesma receita do remédio 
para dor. Minha filha sugeriu que 
fôssemos para casa, pois eu já havia 
tomado o antibiótico na veia, e que no 
dia seguinte voltássemos para o PS 
trocar a receita.

Minha filha convidou uma irmã da 
Comunidade (Soninha) para me 
acompanhar. Chegando foi recebida 
pela responsável da administração com 
um grande abraço e lágrimas, e esta lhe 
agradeceu por ter vindo... Nessa hora 
minha ficha começou a cair, de que algo 
mais sério estava acontecendo.

orasse por mim, tendo em vista que a 
Igreja nos convida a uma especial 
invocação ao preciosíssimo sangue de 
Cristo no mês de julho. Acreditei que 
Seu Sangue, que nos vem ao encontro na 
Eucaristia, iria desvendar os motivos da 
baixa imunidade e infecções que vinha 
passando, e que seria curada. Pedi 
também a intercessão de São Pio de 
Pietrelcina, de quem sou devota. 
Durante a oração senti uma pontada no 
meu rim direito e uma dor no abdômen. 
Pensei até que fosse uma apendicite 
aguda. Terminada a oração, a dor havia 
suavizado, mas ainda incomodava. No 
dia seguinte passei mal novamente e, 
a j o e l h a d a ,  c l a m e i  a  c u r a  p e l o 
Preciosíssimo Sangue de Cristo!


