
“políticas públicas” seria o tema 
ideal a ser trabalhado na CF 2019, 
pois abordava todas as outras 
p r o p o s t a s  i n d i c a d a s  p e l o s 
membros.
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MÃE DE TODOS NÓS, MARIA:
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Mensageiro da Divina Providência
Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência

Bênção do Senhor
Deus para lhes guiarem e tomar 
conta dos seus caminhos peçam a 
Deus para segurar em suas mãos 
enquanto vocês escrevem as suas 
histórias. 

Campanha da Fraternidade 2019

“Se Ela te sustenta, não cairás; se Ela te protege, nada terás a tremer; se Ela te conduz, não te 
cansarás, se Ela te é favorável, alcançarás o fim.’’

São Bernardo.
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FAZER TUDO POR MARIA, COM MARIA, EM MARIA E PARA MARIA - SÃO LUIZ DE MONTFORT
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Editorial

Padre Luiz Fábio Domingos

seguido em seu silêncio, humildade e doação.
Maria se encontra no coração de Deus Pai, de Jesus e 
da Igreja e dos povos. Mulher forte, mãe corajosa e 
firme, a quem a dor não derrubou.
Maria é um grande modelo e em maio refletimos sobre 
a importância das mães. Presença que acolhe, cuida, 
protege, educa, ajuda a crescer; ponto de referência, na 
família, para valores e princípios morais, tão 
necessários nos dias atuais, que expressam o plano do 
Criador e a maravilha da vida humana.
Vivenciemos esse mês com profunda fé, amor e 
devoção, celebrando nossa mãe da terra e nossa mãe do 
Céu.
Nossos cumprimentos àquelas que vivem com 
dedicação, amor, desprendimento e responsabilidade 
sua vocação materna, cultivando nas famílias três 
atitudes de Maria: ouvir a Palavra, guardar a Palavra 
no coração e frutificar a Palavra diariamente por onde 
passarem.
Pedimos ao Pai que, por Maria, intercessora 
incansável junto a Jesus, todas as mães recebam a 
graça de bem cuidar dos filhos e que estes valorizem e 
cuidem de suas mães, sem abandoná-las nos 
momentos difíceis de suas vidas. 01/05:Gn1,26-2,3 ou Cl 3,14-15.17.23-

24;Sl89/90,2-4.12-4.16(R/.17c);Mt 13,54-
58
02/05: A5, 27-33;Sl 33/34, 2.9.17-
20(R/.7ª); Jo 3,31-36
03/05: 1Cor 15,1-8; Sl 18ª/19ª,2-5(R/.ra);Jo 
14,6-14
04/05: At 6,1-7; Sl 32/33,1-2.4-5.18-
19(R/.22) Jo 6,16-21
05/05: At 5,27b-32.40b-41;Sl 29/30,2.4-
6.11.12ª.13b(R/.2ª);Ap 5,11=14; Jo 21, 1-
19
06/05: At6,8-15;Sl 118/119,23-24.26-
27.29-30(R/.1b); Jo6,22-29
07/05: At 7,51-8,1ª;Sl 30/31, 3cd-
4.6ab.7b.8ª.17.21ab(R/.6ª);Jo 6,30-35
08/05:  At 8,1b-8;Sl  65/66,1-3a.4-
7a(R/.1);Jo 6,35-40
09/05: At 8,26-40;Sl 65/66,8-9.16-
17.20(R/1);  Jo 6,44-51
10/05: At 9,1=20; Sl 116/117 1.2(R/.Mc 
16,15); jo 6,52-59
11/05: At 9,31-42; Sl 115/116b, 12-
17(R/.12); Jo 6,60-69
1 2 / 0 5 :  A t 1 3 , 1 4 . 4 3 - 5 2 ;  S l 
99/100,2.3.5(R/.3ac);Ap 7,9-14b-17; Jo 
10,27-30
13/05: At 11,1-18;Sl 41'42)2-3;42/43,3-
4(R/.cf;Sl 41/42.3ª; Jo 10,1-10
14/05: At 1,15-17.20-26;Sl112/113,1-
8(R/.cf.8); Jo 15,9-17
15/05: At 12,24-13,5ª; Sl 66/67,2-
3.5.6.8(R/.4); Jo 12,44-50

LITURGIAS DIÁRIAS MÊS MAIO / 2019
Por:  Calendário PNSMDP/ Pesquisa:  Sônia Rocha

16/05: At 13,13-25;Sl 88/89,2-3.21-
22.25.27(R/.cf2a); Jo 13,16-20
17/05: At 13,26-33; Sl 2,6-11(R/.7); Jo 
14,1-6
18/05: At 13,44-52;Sl 97/98,1-4(R/.3cd); 
Jo 14,7-14
1 9 / 0 5 :  A t 1 4 , 2 1 b - 2 7 ; S l 1 4 4 / 1 4 5 , 8 -
13ab(R/.cf.1).Ap 21,1-5ª; Jo 13,31-33ª.34-35
20/05: At,14,5-18; Sl113b/115,1-4.15-
16(R/.1); Jo 14,21-26
21/05: At 14,19-28;Sl 144/145,10-
13b.21(R/.cf.12a); Jo 14,27-31a
22/05: At 15,1-6;Sl 121/122, 1-5(R/.cf.1); 
Jo 15,1-8
2 3 / 0 5 : A t  1 5 , 7 - 2 1 ;  S l  9 5 / 9 6 , 1 -
3.10(R/,cf.3); Jo 15,9-11
24/05: At 15,22-31; Sl 56/57, 8-12(R/.10ª); 
Jo 15,12-17
25/05: At 16,1-10; Sl 99/100,2.3.5(R/.2ª); 
Jo 15,18-21
26/05: At 15,1-2.22-29; Sl66/67,2-3.5-
6.8(R/.4).Ap 21,1014.22-23 ou Ap 22,12-
14.16-17.20.;Jo 14,23-29 ou Jo 17,20-26
27/05: At 16,11-15; Sl 149,1=6ª.9b(R/.4ª); 
Jo 15,26-16,4a
28/05: At 16,22-34; Sl 137/138,1-3.7c-
8(R/.7c); Jo 16,5-11
29/05: At 17,15.22-18,1; Sl 148,1-2,11-
14; Jo 16,12-15
30/05: At 18,1-8; Sl 97/98,1-4(R/.cf.2b); Jo 
16,16-20
31/05: Sf 3,14-18 ou Rm 12,9-16b; Is 12,2-
3,4bcd-6))R/.Is12,6b; Lc 1,39-56

Expediente:
Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência - Vicariato de Jacarepaguá - 4ª 
Forania.
Estrada dos Bandeirantes, 1755 - Taquara - Rio de Janeiro - Tel.: 2445-3826
Pároco: Luiz Fábio Domingos / Diácono: Luiz Cláudio,  Antônio Lauria, Marcos 
André, Marco  Antônio e Alexandre Fernandes.
Missas: 2ª, 4ª, 5ª e 6ª - 19h30min. / Sábado - 8h e 19h30min. / Domingo - 7h30min., 
9h30min. e 19h30min.
Capela São Miguel - Rua Hildebrando Accioly, 280 - Cidade de Deus - Sábado 17h.
Capela Imaculada Conceição - Rua Kaúngula, 562 - Quarto Centenário - Domingo 
- 17h.
Secretaria: 2ª a Sábado de 9h às 13h e 15h às 19h - 1ª e 3ª Domingo de 8h30min. às 
11h30min.
Equipe responsável: Pastoral da Comunicação (PASCOM) - Aline Gomes, 
Zuleica e Edson, Sônia e Alexandre, Marcelo Mendonça, Carla Regina, Brunna 
Gomes, Kaio Lessa, Matheus da Rocha, Thiago Oliveira, Beatriz Fagundes, Carla 
Souza,  Aryane, Maria Larissa.
Designer: Ari José Rozeno
     / nsmaedadivinaprovidencia  -       @pnsmaedadivinaprovidencia.
Site: www.nsmaedadivinaprovidencia.com.br (Responsável: Fabiana 
Domingos).
Impressão: Rozeno’s Produção Gráfica
Vicariato de Jacarepaguá: Estrada do Capenha, 856 - Pechincha - Rio de Janeiro.
Tiragem: 1.500 exemplares.
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homens mais inteligentes de Alexandria entre as 
celebridades que ali vivam. Ingressou na Igreja por 
meio do bispo Alexandre. Na qualidade de seu 
assessor especial, embora fosse apenas diácono, 
Atanásio participou do Concílio de Nicéia, em 325, e 
passou para a história da Igreja.
O arianismo negava a santidade de Jesus. 
Considerava-o apenas "uma criatura do Pai" e não 
parte dele, equivalente a ele. Atanásio foi um dos 
responsáveis na luta para que a Igreja retomasse o 
caminho apontado e definido pelos apóstolos.
Quando morreu o bispo Alexandre, tanto o povo como 
o clero  apontaram Atanásio como seu sucessor. Seu 
bispado durou quarenta e seis anos, recheados de 
perseguição e sofrimento. Apoiados pelo imperador, 
os arianos espalharam calúnias incríveis.
Atanásio sofreu cinco exílios seguidos, que suportou 
com paciência e determinação. Foi assim que 
conheceu santo Antão, de quem escreveu a biografia, o 
que atraiu muitos cristãos aos mosteiros eremitas.
Atanásio morreu, com setenta e sete anos, no dia 2 de 
maio de 373. Logo depois, foi inserido entre os 
celebres "Padres da Igreja", sendo canonizado e 
declarado "doutor da Igreja".

Por: Derradeiras graças.com/ Pesquisa: Maria Larissa

Santo do Mês: São Atanásio Doutor da Igreja - 2 maio

“ O u v e ,  m e u  f i l h o ,  a 
instrução de teu pai e não 
desprezes o ensinamento de 
tua mãe”. (Pr 1, 8) 
Acabamos de vivenciar a 
Quaresma, fortalecidos pela 
maior prova de amor dada ao 
ser humano. Cristo deu sua 
vida por nós, pecadores, e 
entregou-nos Maria como 
nossa Mãe, modelo a ser 
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Atanásio nasceu no 
Egito em 296, filho 
da cidade da qual 
seria o bispo mais 
lembrado.  Ainda
adolescente ,  foi 
considerado um dos 



Hoje é um dia especial para vocês, hoje vocês 
comemoram mais um ano de vida sacerdotal, 
mais um ano de existência e de experiências. 
Hoje, as luzes do céu e as bênçãos do Senhor 
recaem sobre vocês. É dia de reafirmar a sua 
missão, a sua fé e o seu compromisso com a 
vida e com o bem.
Os seus familiares e amigos enviam para vocês 
energias e pensamentos positivos. Há boas 
vibrações para vocês, há luz e amor ao seu 
redor. Aproveitem este momento mágico da 
vida e peça a Deus proteção, peçam a Deus 
para lhes guiarem e tomar conta dos seus 
caminhos, peçam a Deus para segurar em suas 
mãos enquanto vocês escrevem as suas 
histórias. Agradeçam por tudo o que vocês já 
viveram.
Aproveitem o dia de hoje, viva-o com 
entusiasmo, alegria e humildade. Vocês são 
especiais aos olhos de Deus e aos olhos de 
todos aqueles que lhes amam. Que Deus 
derrame o seu amor sobre vocês.

Parabéns e muitas felicidades!
Pastoral da Comunicação.

O papel da Mãe na criação dos filhos.Bênçãos do Senhor 

“Educar os filhos é a grande missão que Deus 
confiou aos pais.”
“... Eles não têm mais vinho!” Jesus respondeu: 
“Mulher que temos a ver com isso? Minha hora 
não chegou.” A mãe de Jesus disse aos que 
estavam servindo: “Façam tudo o que ele disser.” 
(Jo 2,3-5)
Maria sempre nos mostrou como devemos educar 
nossos filhos. Mesmo não estando em sua hora 
Jesus não desobedeceu a sua mãe. Hoje em dia 
essa obediência esta cada vez mais restrita.
No mundo em que vivemos hoje a parte de se 
educar um filho está cada vez mais complexa, o 
papel dos pais é cada vez mais importante. Temos 
várias coisas que acabam levando a nossa atenção 
e, por conseguinte a atenção dos nossos filhos. 
Como mães devemos encaminhar nossos filhos 
para estarem na presença de Deus, mais para isso 
precisamos também nos fazer presente a Deus, 
precisamos estar em comunhão com Deus, para 
assim nossos filhos nos seguirem.
Que o amor de Maria, o verdadeiro amor de Mãe, 
possa tocar em nossos corações para que 
possamos também ser espelho de Maria para 
nossos filhos.
Que neste mês de Maio, possamos nos auto avaliar 
para assim caminharmos para Deus com nossos 
filhos.
Que Nossa Senhora se faça presença firme em 
nossas vidas e que nós sejamos a verdadeira “mãe” 
para nossos filhos.

 Por: Aline Gomes 
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"Maria, solícita, partiu para a região montanhosa 
para visitar sua prima Isabel" ( Lc1, 39-40).

Da fé e da esperança nasce o amor para com o próximo. 
Toda a existência humana tem seu valor pela qualidade 
deste amor.
Considerando seu comportamento em casa de Isabel e 
em Caná, Maria é modelo do nosso olhar, dos nossos 
sentimentos e do nosso engajamento em favor do 
próximo.
Por isso, não podemos nos limitar aos nossos 
interesses e opiniões. Uma grande solidariedade deve 
nos comprometer com os familiares, vizinhos, 
conterrâneos e todos os que passam necessidades, pois 
a caridade não tem limites.
Bem aventurados aqueles que acolhem uma criança 
d e s d e  a  s u a  c o n c e p ç ã o ,  q u e  a c o l h e m  o s 
marginalizados e excluídos, os que sofrem no corpo e 
na alma e todos os esmagados em sua dignidade 
humana!
Portanto, que tenhamos um coração aberto para 
melhorar a situação dos homens no que diz respeito a 
vida e a dignidade humana, aos anseios de maior 
justiça, á comunhão dos bens, a fraternidade e a paz 
entre os povos.
Assim como Maria, cabe a nós, a cada um de nós usar 
nossos talentos e dons para servir ao homem em todas 
as suas dimensões, tendo olhar fixo em Cristo, único 
modelo da existência humana.

Por: Frei Rinaldo/ Pesquisa: Zuleica Lessa.

Maria; Modelo de Caridade

A Igreja Católica dedica o mês de junho ao Sagrado 

Coração de Jesus, para que os fiéis venerem, honrem e 

imitem mais intensamente o amor generoso e fiel de 

Cristo por todas as pessoas.

É um mês um qual se demonstra a Jesus, através das 

obras, o quanto o amam; correspondendo a seu grande 

amor demonstrado ao se entregar à morte por seus 

filhos, permanecendo na Eucaristia e ensinando o 

caminho para a vida eterna.

Sobre esta festa, o Papa Bento XVI afirmou que, “a 

contemplação do 'lado transpassado pela lança', na 

qual resplandece a vontade infinita de salvação por 

parte de Deus, não pode ser considerada, portanto, 

como uma forma passageira de culto ou de devoção: a 

adoração do amor de Deus, que encontrou no símbolo 

do 'coração transpassado' sua expressão histórico-

devocional, continua sendo imprescindível para uma 

relação viva com Deus”.

A devoção ao Coração de Jesus existe desde o início da 

Igreja, desde que se meditava no lado e no coração 

aberto do Senhor.

Conta a história que, em 16 de junho de 1675, o Filho 

de Deus apareceu a Santa Margarida Maria  Alacoque 

e lhe mostrou seu Coração rodeado por chamas de 

amor, coroado por espinhos, com uma ferida aberta da 

qual brotava sangue e, do interior do mesmo, saia uma 

cruz.

Santa Margarida escutou o Senhor dizer: “Eis o 

Coração que tanto amou os homens, que não poupou 

nada até esgotar-se e consumir-se, para manifestar-

lhes seu amor. E como reconhecimento, não recebo da 

maior parte deles senão ingratidões, desprezos, 

irreverências, sacrilégios, friezas que têm para comigo 

neste Sacramento de amor”.

Por que junho é o mês do
Sagrado Coração de Jesus?

Por: Aci digital/ Pesquisa: Zuleica Lessa.
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Data EVENTOS & REUNIÕES

Festa Junina
Santíssima Trindade
Retiro dos Coordenadores do EAC
Celebração em Ação de Graças pelos Dizimistas e Colaboradores da 
Capela São Miguel

Confecção do Tapete de Corpus Christi - Catequese

 Corpus Christi

Encontro Formativo dos Consagrados - 19h30min

Batismo na Paróquia
2ª Preparatória do EAC
Festa da Ácies - Sagrada Família - Vargem Pequena - LEG. Maria

Aprofundamento - EJC

Reunião da Equipe do Canto

Reunião de CPP
Adoração ao Santíssimo Sacramento - 18h30min E 20h
Visita ao Seminário - OVS

Visita às Famílias - Pastoral da Criança

3ª Preparatória do EAC
Celebração da Vida - Pastoral da Criança
Retiro DANÇART

Gesto Concreto - Catequese - Retiro da Perseverança 

Data EVENTOS & REUNIÕES

Festa Junina 
1ª E 2ª Palestras para o Batismo
Encontro Nacional da Legião de Maria no Santuário de Aparecida - SP
no Colo de Maria - Consagrados - 18h
Apresentação do Casal Coordenador Geral do ECC

Festa Junina 
Ascensão do Senhor
Oficina de Forró - DANÇART

Reunião Pós-encontro do ECC
Adoração Ao Santíssimo Sacramento - 18h30min E 20h

Missa do Apostolado da Oração

Festa Junina
24º Aniversário de Criação da Paróquia
Inscrição para Batismo

Festa Junina
Pentecostes
Oficina de Forró - DANÇART
Apresentação na Missa De 9hh30min das Crianças que Serão Batizadas
Apresentação “pentecostes” - DANÇART

Adoração ao Santíssimo Sacramento - 18h30min E 20h

Festa Junina
1ª Preparatória do EAC
Visita ao Santuário da Mãe Rainha Schoenstatt - (v. Pequena) - LEG. Maria

Apresentação do Flash MOB de Forró - Dançart

Mensageiro da Divina Providência Maio / Junho 2019

Agenda
Por: Marcelo Mendonça

Data EVENTOS & REUNIÕES

Aniversário De Sacerdócio Do Pe. Luiz Fábio

Reunião Pós-encontro do ECC
Adoração ao Santíssimo Sacramento - 18h30min E 20h
Excursão a Poços de Caldas - PAST. Turismo

Missa do Apostolado da Oração
Excursão a Poços de Caldas - PAST. Turismo

1ª E 2ª Palestras para o Batismo
Primeira Eucaristia
no Colo de Maria - Consagrados - 18h
Rodízio de Sopas e Caldos do EAC
Excursão a Poços de Caldas - PAST. Turismo

Retiro da Crisma - 7h30min Às 17h
Ensaios para Apresentação de Pentecostes - DANÇART
Excursão a Poços de Caldas - PAST. Turismo

Reunião de CPP
Adoração ao Santíssimo Sacramento - 18h30min E 20h

Seminário sobre Maria - Consagrados - 19h30min - Tema: Maria de 
Genesis ao Apocalipse

Inscrição Para Batismo
Hora Santa E Confraternização - Crisma
Evento dia das Mães - Noite Dançante Cantinho das Mães

Almoço Paroquial-  Comemorativo do dia Das Mães
Coroação de Nossa Senhora - Catequese
Apresentação das Crianças que Serão Batizadas - Missa das 9h30min

Renovação dos Votos dos Consagrados - 19h30min

Adoração ao Santíssimo Sacramento - 18h30min E 20h

REZA DO TERÇO NAS PRAÇAS DO BAIRRO TODOS OS SÁBADOS ÀS 16h - LEGIÃO DE MARIA
MAIO

JUNHO

09

05

04

03

01

10

11

12

16

13

02

27

19

22

23

16

28

29

30

21

20

07

06

02

01

08

09

13

15

Data EVENTOS & REUNIÕES

Seminário Sobre Maria - Consagrados - 19h30min - Tema: Culto a 
Maria

Crisma
Visita Ás Famílias - Pastoral da Criança

Homenagem pelo dia das Mães - Catequese

Reunião do Dízimo - 20h

Aniversário Natalício do Padre Luiz Fábio
Celebração em ação de Graças pelos Dizimistas e Colaboradores da 
Capela São Miguel

Adoração ao Santíssimo Sacramento - 18h30min E 20h

Seminário Sobre Maria - Consagrados - 19h30min - Tema: a 
Devoção a Virgem Maria
Reunião CPP

Batismo na Paróquia

Visita a Asilo - OVS

Celebração da Vida -  Pastoral Criança 

Rolezinho Mariano - Catequese
Oficina de Forró - DANÇART

Reunião De Reflexão E Avaliação - Pastoral Criança

Reunião no Seminário - OVS
Adoração ao Santíssimo Sacramento - 18h30min E 20h

Encontrão do APAST. Oração na Paróquia N. Sra. Rosário - Del 
Castilho

25

18

21

24

26

27

30

31

20

19

23

17



Aconteceu na Paróquia...

A verdadeira devoção a Santíssima

Virgem Maria (30/05/2018)

Solenidade do Santíssimo Corpo e

Sangue de Cristo (31/05/2018)
Festa Junina (09, 10, 16 e 17/06/2018)

6
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Almoço Paroquial (17/03/2019) Encontrão do EAC (23/03/2019)

Curso Tetelestai (23 e 24/03/2019)

Celebração da Paixão e Morte do

Senhor (19/04/2019)

Bênção do Fogo, da Água e Anúncio

da Ressurreição do Senhor (20/04/2019)
Domingo de Páscoa (21/04/2019)

Missa e Procissão do Encontro

(17/04/2019)

Despedida do Seminarista Fábio e

Apresentação do Seminarista Arthur

(24/03/2019)

Encontrão do ECC (16/03/2019)

Missa de Encerramento do 

4º EJC da Divina (17/03/2019)

Quarta-feira de Cinzas (06/03/2019)

Missa e Bênçãos dos Ramos

(14/03/2019)

Devoção às sete dores de Maria

(15/04/2019)

Via Sacra no Condomínio Vivendas

dos Bandeirantes (08/03/2019)

Missa da Ceia do Senhor (18/04/2019)
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Oração da Campanha da
Fraternidade 2019

Pai misericordioso e compassivo, que 
governais o mundo com justiça e amor, dai-nos 
um coração sábio para reconhecer a presença 
do vosso Reino entre nós.
Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho 
amado, habitando entre nós testemunhou o 
vosso infinito amor e anunciou o Evangelho da 
fraternidade e da paz.
Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e 
marginalizados, nossos irmãos e irmãs com 
pol í t icas  públ icas  jus tas ,  e  se jamos 
construtores de uma sociedade humana e 
solidária.
O divino Espírito acenda em nossa Igreja a 
caridade sincera e o amor fraterno; a 
honestidade e o direito resplandeçam em nossa 
sociedade e sejamos verdadeiros cidadãos do 
“novo céu e da nova terra”.
Amém!

Campanha da Fraternidade 2019
Por: campanhadafraternidade.com.br / Pesquisa:Aline Gomes
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Não existe conversão sem o sim total a Deus

 “Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de 
todo o vosso coração com jejuns, com lágrimas e 
gemidos. Rasgai os vossos corações e não as vossas 
vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus porque 
Ele é clemente e compassivo, paciente e rico em 
Misericórdia” (Jl 2,12-13).
O ponto de partida para toda a realidade cristã está na 
mudança de vida, na transformação necessária para 
pertencer a Jesus e fazer parte do Seu discipulado. O 
primeiro chamado que Cristo faz para o homem é o 
apelo à conversão, pois sem ela não podemos aderir a 
Cristo. O abandono do caminho velho é necessário 
para fazermos uma experiência nova que sem 
conversão não tem como seguir.
 “A conversão é o sim total de quem entrega a própria 
existência ao Evangelho, respondendo livremente a 
Cristo, que foi o primeiro a oferecer-se ao homem 
como caminho, verdade e vida, como o único que 
liberta e salva”. (Bento XVI, 17 de fev. 2010).
A conversão é esse processo de mudança que acontece 
pela transformação de vida, de mentalidade interior e, 
além de tudo, do caminho. E voltar para o bom 
caminho é deixar uma realidade vazia e voltar para 
Aquele que preenche totalmente a nossa existência: 
Deus. Abraçar um novo estilo de vida; sair da 
superfície e aprofundar-se em Cristo. A conversão se 
dá pela adesão a Cristo e Seu Evangelho: “Completou-
se o tempo e o reino de Deus está perto: Arrependei-
vos e acreditai no Evangelho.” (Mc 1,15).
Não existe conversão sem o sim total a Deus. É fazer a 
experiência pessoal, marcante e determinante com 
Cristo. É a metanóia – o arrependimento, a conversão, 
abertura da porta do coração para a Graça de Deus. 
Essa transformação exige mudança radical, forte 
decisão em seguir a Cristo e abandono da vida velha.

Por: Canção Nova/ Pesquisa: Zuleica Lessa 
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