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ANUNCIAR O 
EVANGELHO 

DE JESUS CRISTO 
ATRAVÉS DOS MEIOS 
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Frater
www.radiofrater.com.br

NO AR

PROGRAMA UNIDOS POR DEUS
Familia Santuário da Vida.
Segundas-Feiras às 20 hs
Apresentação: Francis 
Pontes e Soror Juliana Pontes, fk

PROGRAMA CASA DE DEUS 

Segunda a Sexta-feira 
das 16 às 18 hs com Vera 
Moreira e Humberto Pacheco, fk

TERÇO DOS HOMENS

Todas às quintas-feiras, às 20 hs 
com Gerson Ferreira, fk

GRUPO DE ORAÇÃO AO VIVO

Todas às sextas-feiras, às 20 hs
Com Renato Duarte

CHUVA DE ROSAS

Um programa para mulheres.
Todas às terças-feiras, 
às 20 hs. Com Rosinéa 
Correia, fk

MISSÃO JOVEM

Rádio 
Frater

A Graça de Deus é sua 
todo dia toda hora

Baixe agora. 
Aplicativo gratuito

Pregação, oração, alegria e humor. 
Às quintas-feiras, às 22 hs. 
Apresentação Ricardo 
Duarte e Clodoaldo Felipe do 
Ministério Missões

Disponível na

PLAY STORE

O APLICATIVO DA 
RÁDIO FRATER  
JÁ ESTÁ NO AR.
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A ALEGRIA 
DE SERVIR 
POR AMOR.

 EDITORIAL Francis Pontes Juvêncio, fk

Caros Irmãos, em Cristo Jesus, é com 
muita alegria que apresentamos esta 
edição comemorativa na revista AMI da 
Comunidade Frater Kerigma pelos dez 
anos de muitas graças decorrentes da 
missão evangelizadora, fruto do caris-
ma fundante de nossa comunidade.  Já 
ouvimos por diversas vezes a frase que 
diz “a messe é grande e os operários são 
poucos”, mas só sabemos exatamente o 
que esta frase significa quando estamos 
imersos na lida, no serviço, responden-
do aos apelos dos que clamam por aju-
da, dos que precisam se abrir para que 
Deus faça morada em seus corações. A 
necessidade é grande e urgente, e poucos 
são os que de fato assumem uma postu-
ra de arregaçar as mangas e abraçam o 
serviço. São poucos os que querem ser 
membros do corpo, que é a Igreja, no 
qual Cristo é a cabeça. Convidamos você 
a se engajar hoje em uma paróquia, em 
uma comunidade, em uma associação 
mais próxima de sua casa. Não somen-
te para ter uma participação efetiva dos 
preceitos, e sim respondendo ao amor 
que Deus tem por cada um de nós, um 
amor desinteressado, um amor integral, 

sem reservas. Convidamos você a sen-
tir de perto a necessidade do povo que 
clama e, portanto, uma Igreja que ago-
niza de necessidades.  A glória, que só 
quem abraça a cruz, quem de fato a vê, 
é a alegria de presenciar e se sentir parte 
da ação de Deus na vida do outro. Muitos 
milagres, prodígios, libertações, vidas 
regatadas. São muitos os testemunhos 
que presenciamos ao longo desses dez 
anos de caminhada na Frater Kerigma. E, 
digo, sem medo de errar, só por uma vida 
alcançada por essa obra, sua fundação ela 
já valeu a pena.
A Campanha da Fraternidade 2015 nos 
convida a reflexão para servir ao próxi-
mo de forma incondicional, com o tema 
“Fraternidade, Igreja e Sociedade”. A 
Igreja nos convida a sermos comunida-
de, na oração, na fração do pão, atentos a 
necessidade do outro e disponíveis para 
suportar de forma total os irmãos. Que 
nossas orações, nossos jejuns e nossas 
boas obras sejam elementos eficazes para 
transformar nosso orgulho e indiferença 
em bondade e participação efetiva para 
uma sociedade mais justa e solidária. 
“Eu vim para servir!”
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 Caros irmãos, leitores da Revista 
AMI, o estudo deste mês é acer-
ca do terceiro capítulo da SC 

59-82. Esses artigos tratam dos outros 
sacramentos e sacramentais da vida na 
Igreja.  Goedert apreende que a Reforma 
Litúrgica compreendeu o quanto os sa-
cramentos são importantes e vitais para 
a Igreja proposta pelo Vaticano II e para 
tal, explicita que: “os sacramentos são 
como o coração da liturgia; constituem 
atos de culto a Deus em prol da santifi-
cação dos homens”. Por essa razão, são 
instituídos por Cristo (cf. CIC 1210)1.   
Os participantes do Concílio Vaticano 
II (padres conciliares), acreditaram que 
depois de rever o modo de celebrar a 
Eucaristia, promoveram a chamada Re-
forma Litúrgica no Ordinário da Missa2; 
foi necessário também realizar a reforma 
dos ritos dos demais sacramentos SC 59 e 
aproveitaram para incluir a reforma dos 
sacramentais SC 61- 62. 

O documento conciliar SC irá então 
definir a natureza (sentido) dos sacra-
mentos e sacramentais; para tal, realiza 
a reforma dos ritos dos sacramentos do 
Batismo, da Confirmação, da Penitência, 
da Unção dos Enfermos, da Ordem e do 
Matrimônio. Dentre os sacramentais as 
bênçãos, a consagração das virgens, a 
profissão religiosa e renovação dos votos, 
o rito das Exéquias3. 

Quanto a definição dada pelo Concílio 
Vaticano II na SC sobre a natureza dos sa-

“SACROSANCTUM 
CONCILIUM” 
OS OUTROS SACRAMENTOS 
E SACRAMENTAIS 

LITURGIA Pe. Rogério Lemos

Pe. Rogério Lemos
Diocese de Osasco
Mestre em Teologia Sistemática - PUC-SP
Especializando em Liturgia, Cultura e 
Ciência - PUC-SP

(PARTE I)
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cramentos, existem palavras chaves para 
entendermos o quanto os sacramentos 
são necessários para a vida do cristão: 

Os sacramentos se destinam à santi-
ficação dos seres humanos, à edificação 
do corpo de Cristo e, finalmente, ao culto 
que se deve a Deus. Como sinais, visam 
também à instrução, requerem a fé, mas 
também a alimentam, sustentam e expri-
mem, com palavras e coisas, merecendo, 
por isso, ser chamados sacramentos da fé. 
Conferem a graça, mas também dispõem 
os fieis a recebê-la frutuosamente, prestar 
o devido culto a Deus e exercer a caridade. 
É de suma importância que os fieis enten-
dam os sinais sacramentais e freqüentem 
assiduamente os sacramentos, instituídos 
para sustento da vida cristã. (SC 59) 

Podemos afirmar o mesmo quanto a 
natureza dos sacramentais, como veremos: 

Além disso, a Igreja instituiu os sa-
cramentais. São sinais sagrados que têm 
certo parentesco com os sacramentos, 
significam efeitos espirituais que a Igre-
ja obtém por suas preces. Dispõem as 
pessoas a participarem dos efeitos dos 
sacramentos e a se santificarem nas diver-
sas circunstâncias da vida. A liturgia dos 
sacramentos e dos sacramentais coloca o 
ser humano em relação com o mistério 
pascal da morte e da ressurreição de Cris-
to, em quase todas as ocasiões da vida. 
Do mistério pascal derivam a graça e a 
força com que se santificam os fieis bem-
dispostos. Todo uso honesto das coisas 

materiais pode assim ser orientado para 
a santificação das pessoas e para o louvor 
de Deus. (SC 60-61)

Perceber-se que, as intenções dos 
padres conciliares sempre foi a de apro-
ximar os fiéis dos demais sacramentos 
e sacramentais da vida na Igreja, com 
a finalidade de colaborar com a santi-
ficação dos cristãos. Convido-os a ter 
em mãos, além do documento da SC, 
o Diretório dos Sacramentos de nossa 
Diocese (DSDO), importante para per-
cebermos qual a atual leitura da vida dos 
sacramentos e sacramentais da nossa 
Igreja diocesana.  Embora o documento 
diocesano não trate diretamente dos sa-
cramentais, implicitamente o DSDO dá 
o direcionamento para evitar os abusos 
e má compreensão em nossas paróquias 
destes sinais vitais para uma Igreja que vá 
em direção aos seus, uma Igreja em Saída; 
esta Igreja não deve reduzir a sua ação so-
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1) GOEDERT, Valter Maurício. A Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano II: A Sacrosanctum Concilium a seu alcance. São 
Paulo: Ave-Maria, 2013, p. 72. 2) Conjunto de textos e rubricas fixos para a celebração da Eucaristia. No Ordinário se encontram 
as partes fixas de todas as Missas (ato penitencial, glória, Credo, apresentação dos dons, preparação para a comunhão e ritos de 
despedida), em contraposição ao próprio, com as orações e antífonas correspondentes a uma solenidade, festa, memória ou a algum 
tempo litúrgico determinado. DICIONÁRIO de LITURGIA. São Paulo: Loyola, p. 120. 3) BECKHÄUSER, Alberto. Sacrosanctum 
Concilium: texto e comentário. São Paulo: Paulinas, 2012, p. 85.  (Coleção revisitar o Conílio)

mente aos sacramentos, nem prescindir 
(deixar de lado, ignorar) a força dos sinais 
sagrados da vida do povo.   

Os sacramentos são vistos pelo povo 
como um sinal sagrado, que pelo rito 
imprimem a graça de Deus em sua vida. 
Mas, nem todos os sacramentos infeliz-
mente despertam no nosso povo o seu 
significado, nem o mesmo sentimento, 
desejo de pertença e esmero em sua vida 
sacramental. Um exemplo claro, são 
as grandes procuras em nossas Igrejas 
pelo batismo dos filhos. Mesmo sendo 
tão procurado pelo povo, o sacramento 
do batismo não é respeitado como tal, 
sacramento da Igreja, sinal da graça de 
Deus em nossa vida, jóia e bem precioso 
que Cristo deixou para a nossa salvação. 

O sacramento da reconciliação é tam-
bém procurado pelos fieis em nossas 
igrejas, mas não produz a força que têm 
na vida cotidiana do nosso povo; talvez 

porque os que o procuram não trazem 
consigo a matéria do pecado, ou melhor, 
não tem claro qual a matéria do pecado 
cometido que levou-o ao arrependimen-
to, e assim, consequentemente, o que le-
vou-o ao confessionário pedir a Deus 
perdão pelas suas faltas, ou pelo fato de 
não quererem no fundo uma mudança 
de comportamento de vida. Falta uma 
maior compreensão do rito litúrgico que 
possui a tarefa de ajudar a esclarecer me-
lhor o significado e o sentido deste sacra-
mento na vida da pessoa arrependida. 

Um outro sacramento que a cada dia é 
menos procurado, porque não se dá a ele 
o devido valor e sentido, é o sacramento 
do matrimônio. 

Portanto, a reforma dos ritos dos sa-
cramentos e sacramentais visaram cola-
borar da melhor forma possível para a 
participação e entendimento do povo fiel 
acerca do sacramento em sua vida. Além 
de ser um sinal visível da graça de Deus 
na vida da pessoa que o recebe, é tam-
bém um sinal visível da Igreja, confiado 
por Cristo a distribuir tal sacramento 
para a vida do seu povo. Estudaremos, 
nos próximos artigos cada um desses 
itens, para melhor compreendermos e 
assim, reproduzir em nossa vida, por pri-
meiro, a força dos sacramentos e sacra-
mentais, para depois fazermos o mesmo 
na vida de nossas comunidades eclesiais. 
Bom estudo!
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 “T
omai o capacete da 
salvação” (Ef 6,17). A 
cabeça controla o cor-
po e, por isso, precisa 

estar devidamente protegida. 
O Apóstolo nos adverte acerca da impor-
tância de termos os pensamentos guar-
dados por um elmo, uma proteção firme 
e resistente, para não sucumbirmos às 
aflições e desesperos da luta. 
Em outras palavras, precisamos andar 
com os pensamentos salvos, não seguin-
do somente nosso próprio juízo, pois 
nossas avaliações acerca desta vida são 
limitadas, falhas, caducas. Os homens do 
nosso tempo, inebriados de uma liberda-
de ensandecida, pensam que se podem 
guiar por seus próprios julgamentos, 
enquanto o descontrole da existência, a 
surpresa dos acontecimentos, o inespe-
rado, tudo isso lhes rouba a paz.
Quando, pela fé, sabemos que não nos 
podemos salvar, que nossa vida, por me-
lhor que seja, por mais bem sucedida que 
seja, está sempre perdida, se estiver aban-
donada em si mesma, entendemos quão 
importante é caminhar com a lanterna 
da salvação bem acesa sobre os nossos 
olhos. Nossa cabeça precisa andar sob a 
guia da redenção de Cristo, desta graça 
imerecida que nos alcança misericordio-

ESCOLA DE DISCIPULADO Pe. José Eduardo

Pe. José Eduardo
Diocese de Osasco
Doutor em Moral pela Pontifícia 
Universidade de Santa Cruz
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samente, tornando-nos propícia a vida, 
fazendo-nos ter sentido, porque tudo está 
irremediavelmente resolvido no amor 
onipotente do Pai.
Esta é a consciência mais pura do Rei-
no de Deus. Como afirmava Bento XVI, 
“falando do Reino de Deus, Jesus anuncia 
apenas Deus, isto é, o Deus vivo, que é 
capaz de agir concretamente no mundo 
e na história, e o está fazendo agora mes-
mo. Deus é Deus, ou seja, tem em suas 
mãos os acontecimentos do mundo” (Je-
sus de Nazaré, vol. I, cap. III). 
Quando esta percepção se instala em 
nossa cabeça, torna-se capaz de salvar 
a nossa vida inteira, todos os aconteci-
mentos, bons e ruins. Entendemos, as-
sim, que “tudo concorre para o bem dos 
que amam a Deus” (Rm 8,28), que Ele faz 

todas as circunstâncias coincidirem com 
a nossa felicidade, a nossa santificação.
Muitas vezes, pessoas me perguntam 
“por que Deus permite tal acontecimento 
ruim, se Ele é Deus, e o poderia evitar”? 
Nestas circunstâncias, vejo claramente 
que meu interlocutor ainda não colocou 
sobre seus pensamentos o “capacete da 
salvação”, está interpretando a vida de 
modo “humano demais”, e está inclusive 
avaliando Deus a partir de suas próprias 
categorias humanas, não percebendo 
que o verdadeiro sentido para a sua per-
gunta está em transformá-la, de interro-
gação, em exclamação: Deus pode per-
mitir acontecimentos ruins exatamente 
porque Ele é Deus, e somente Ele pode 
consertar todos os efeitos colaterais deste 
mundo imperfeito!

A ARMADURA DA 
CONSCIÊNCIA III
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Este é o alcance presente da esperança 
futura. Nós esperamos a intervenção es-
catológica de Deus, sabemos que no fim 
Ele consumará todas as coisas prevale-
cendo sobre elas, mas esta certeza inci-
de em nossa realidade atual, no modo 
como vivemos cada instante. Não somos 
vítimas de um acaso irracional, mas está 
tudo sob controle e, por isso, nossa mente 
está revestida da salvação de Cristo.
“O elmo é posto sobre a cabeça e, assim, a 
esperança está posta no fim. Ora, é o pró-
prio fim que encabeça todas as virtudes 
morais, das quais a esperança se ocupa. 
Por isso, tomar o elmo da salvação não é 
outra coisa senão possuir a esperança no 
fim último” (S. Tomás de Aquino, Co-
mentário à Epístola aos Efésios, Lição 4).
Por isso, temos de cuidar muito bem 
da nossa formação cristã. Muitos cató-
licos se dão à imprudência de expor-se 
a qualquer tipo de informação espiritu-
al, permitindo que sua mente seja infil-
trada por superstições ou filosofias que 
nos colocam em desconfiança para com 
a Providência Divina. Todos seríamos 
muito mais serenos se descansássemos 
nossa inteligência na verdade de nossa 
fé e repousássemos de nossas ansieda-
des pelo conforto da esperança. Assim, 
entenderíamos que Jesus nos trouxe a 
Boa-notícia verdadeira, aquela que nos 
reconcilia conosco mesmos, com a vida 
e com Deus.
Deste modo, amparados pela segurança 
que nos dá esta certeza, podemos empu-
nhar a “espada do Espírito, que é a Pala-
vra de Deus” (Ef 6,17).
Esta é a arma de ataque que o próprio 
Deus coloca em nossas mãos, mas que 
é espada do Espírito, e não nossa, pois 
apenas quando a Palavra divina, que é a 
Pessoa de Cristo explicitada nas palavras 
da Escritura, se encarna em nós pela vida, 
que, unida ao poder do Espírito Santo, 
pela oração, habilita-nos a nos movermos 
em oposição ao poder das trevas, discer-
nindo os pensamentos de Deus daqueles 
que não o são. 

De fato, “a Palavra de Deus é viva e efi-
caz, e mais penetrante do que qualquer 
espada de dois gumes; penetra até divi-
dir alma e espírito, junturas e medulas. 
Ele julga as disposições e as intenções do 
coração. E não há criatura oculta à sua 
presença. Tudo está nu e descoberto aos 
olhos daquele a quem devemos prestar 
contas” (Hb 4,12s). O próprio Espírito 
Santo em nós se serve da Palavra para 
distinguir aquilo que é nosso pensa-
mento humano daquilo que é a pro-
messa de Deus, aquilo que é segundo a 
carne daquilo que é segundo o Espírito.
Esta é uma arma de ataque porque 
nosso inimigo é o pai da mentira (Cf. 
Jo 8,44), ao qual desmascaramos com 
a verdade. Por isso, “as armas com que 
combatemos não são carnais, mas têm, 
ao serviço de Deus, o poder de destruir 
fortalezas. Destruímos os raciocínios 
presunçosos” (2Cor 10,4).
Precisamos peneirar todos os aconteci-
mentos da nossa existência na estreiteza 
da Revelação de Deus. O fiel que vive 
assim não se enreda em armadilhas, 
mas desenlaça-se das mesmas com a 
desenvoltura de quem está munido da 
sutileza que lhe dá o manejo da Pala-
vra de Deus em si. Nós vivemos como 
quem desembainha uma espada e a vai 
serpeando, volteando nas ondas da vida, 
com o molejo de quem não se enrijece, 
mas sabe comportar-se com o traquejo 
de quem discerne, maleavelmente, sem 
nunca se inflexibilizar, tal qual um cabe-
ça-dura, que não entende que a palavra 
não é sua, a lógica da existência tam-
pouco, mas que o sentido de tudo nos 
transcende, é divino, alheado à nossa 
pretensão de controle.
Deste modo, nossa consciência fica 
revestida, não com uma armadura ex-
terior, mas com um jeito de se portar 
em meio ao fluxo de uma graça que 
gracejantemente nos atravessa, roçan-
do carinhosamente cada milímetro da 
nossa vida, embebendo cada fibra do 
nosso ser.

ESCOLA DE DISCIPULADO Pe. José Eduardo
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VENDE – COMPRA – ALUGA
ADMINISTRA

ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS Todas Regiões
Trabalhamos com aluguel garantido, CONFIRA!

MATRIZ
Rua Coronel Jaime Americano, 
26  Vila São Francisco – SP 

Tel: 3718-7311 
E-mail: sololar@solo-lar.com.br

FILIAL
Rua Caçapava, 108 – City Bussocaba – 
Osasco – SP

Tel: (11) 3609-3373 
E-mail: sololarimoveis@bol.com.br

www.solo-lar.com.br
Acesse Já:

Casa para Venda. 
2 Dorm., 1 suíte, 6 Vagas 
de Garagem, 3 Banheiros, 
145m2 de área útil
R$ 530.000   Ref. 2836

CITY BUSSOCABA – SÃO PAULO

Sobrado para venda.  
3 Dormitórios, 1 Suíte; 
4 Vagas de Garagem; 
Jardim, Churrasqueira
R$ 475.000  Ref. 3702

TERRA NOBRE BUSSOCABA – SÃO PAULO

CITY BUSSOCABA – SP
Casa para venda. 
4 Dormitórios; 1 Suíte; 
2 Salas; Cozinha; 
7 Vagas de Garagem; 
Área Construída: 210 m2

R$ 780.000   Ref. 4894
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 Queridos irmãos leitores são mais 
de 2 anos de revista AMI, neste 
período caminhamos comuni-

cando a doutrina e fé Católica. Quando 
esse quadro foi criado na edição número 
1, não queríamos que fosse somente uma 
entrevista, e sim que ele representasse uma 
verdade que precisa ser comunicada. Não 
informação e sim formação. Muitas ve-
zes a informação não nos esclarece o que 
existe NA REAL, sobre o assunto tratado.  

Nesse mês tão especial para nós, quan-
do a Frater Kerigma completa 10 anos, 
gostaríamos de trazer não somente in-
formação, mas tentar traduzir um sen-
timento a respeito do que é NA REAL 
fazer parte da Família Frater Kerigma. 
Esperamos que com isso, você possa fazer 
uma reflexão sobre sua vida paroquial, 
comunitária e entenda NA REAL, o seu 
papel na Igreja de Cristo. 

Trouxemos o que NA REAL alguns 
membros da Frater Kerigma sentem. 
Deus abençoe!

Alessandro Nascimento 
– Consagrado da Frater 
Kerigma.

“A Frater Kerigma 
para mim são as portas 

da Igreja. Quanto mais eu me sinto um 
Frater, mais eu me sinto Igreja.”

Humberto Franco  – 
Consagrado da Frater 
Kerigma.

“A Frater para mim é 
uma comunidade de vida 

e aliança, onde eu decidi fazer um cami-
nho para a minha salvação.”

Josilene Trajano -Postu-
lante da Frater Kerigma.

“A Frater para mim é 
um grande aprendizado. 
É a melhor experiência 
que já tive.” 

Rafael Borges – Consa-
grado da Frater Kerigma

“A Frater Kerigma 
para mim é um alento, 
é um socorro de Deus 

diante das minhas indecisões, das mi-
nhas crises. É o lugar que o Senhor me 
permitiu amadurecer na fé, amadurecer 
como homem, como cidadão, como tra-
balhador, como Cristão, como filho de 
Deus. A Frater para mim é um lugar de 
cura, de libertação, mas principalmen-
te é um lugar, uma casa onde eu desejo 
viver até os meus últimos dias, onde eu 
quero e desejo chegar até a Cruz. Essa 
é a Frater Kerigma para mim. Em co-
munhão com meus irmãos, vivendo o 

NA REAL, O QUE É A 
FRATER KERIGMA?

Renato Duarte, fk

A FRATER KERIGMA PARA MIM É UM ALENTO, É UM SOCORRO DE DEUS 
DIANTE DAS MINHAS INDECISÕES, DAS MINHAS CRISES. È O LUGAR QUE O 
SENHOR ME PERMITIU AMADURECER NA FÉ, AMADURECER COMO HOMEM, COMO 
CIDADÃO, COMO TRABALHADOR, COMO CRISTÃO, COMO FILHO DE DEUS

NA REAL  ENTREVISTA FORMATIVA

Irmãos que decidiram seguir Cristo mais de perto no 
carisma Frater Kerigma. Siga Cristo mais de perto 
na sua Paróquia, na sua Comunidade. Para um Deus 
infinito sempre é possível dar um passo a mais

Rafael Borges
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Kerigma, vivendo o anúncio, vivendo 
o Kairós. Aqui quem fala é Rafael Bor-
ges, ou melhor, com todo orgulho Frater 
Rafa Borges.”

Renato Duarte – Consa-
grado da Frater Kerigma

“Digo que a Frater 
Kerigma para mim é o 
puro sinal de Deus. Eu 

que com mais muitos irmãos pudemos 
contemplar seu nascimento e ver visi-
velmente uma obra de Deus nascen-
do. A Frater Kerigma é uma vida, é a 
minha vida e espero que ela cumpra 
seu objetivo na vida dos irmãos, como 
tem cumprindo na minha. Anunciar o 
Evangelho através dos meios de comu-
nicação com profundo amor e respeito 
pela pessoa humana. É levar vida para 
as pessoas. A Frater é o meu Caminho, 
minha direção, minha Igreja, a mi-
nha porta de entrada na fé. Aqui sou 

moldado, trabalhado e corrigido para 
que eu e muitos alcancem a Santidade.

A Frater Kerigma para mim é cami-
nho de Santidade.”

Cyntia Regiane – Noviça 
da Frater Kerigma

“Eu descobri o que é 
ser Frater num momen-
to da minha vida em 
que eu precisava mui-

to, foi um momento em que eu estava 
sofrendo. Descobri que ser Frater é se 
deixar ser transformado por Deus, é se 
deixar ser transformado pelo Espírito 
Santo. Ser Frater é se entregar total-
mente a obra do Senhor. É viver para 
Deus, pensar em Deus em tudo o que 
você fizer, no seu trabalho, na sua casa. 
Ser Frater significa cura interior, signi-
fica libertação. Ser Frater significa me 
sentir de Deus, estar próximo de Deus. 
Confesso que mudei muito, minha vida 

mudou muito, porque depois que op-
tei pela vida em comunidade, mudei 
meus hábitos, minhas atividades, mi-
nha vida de oração e hoje quero traba-
lhar bastante para que outras pessoas 
conheçam o que é ser Frater, que elas 
possam experimentar o quanto é bom 
estar na vinha do Senhor, o quanto nós 
nos sentimos felizes por fazer parte des-
se chamado de Deus. Ser Frater é ter a 
certeza de que estamos fazendo parte 
de uma obra de Deus, fazendo parte de 
um sonho de Deus. Então, quero dizer 
para todos meus irmãos, que ser Frater 
é ter uma família muito especial. Gos-
taria de agradecer pela vida de cada um 
e dizer que amo muito minha família. 
Agradeço muito a Deus por ser mais 
um membro da família Frater Kerigma. 
Estou cada vez mais feliz, mais transfor-
mada e cada vez mais disposta a traba-
lhar ainda mais para Deus, pois assim 
minha vida tem sentido. Agora minha 
vida é para Deus.”

Gabriela Fieri - Noviça 
da Frater Kerigma

“Para mim a Frater é 
um lindo sinal do amor 
de Deus aqui na Terra. 

Falo isso porque através da Comunidade 
Frater Kerigma pude entender que Deus 
nos aceita mesmo diante de todas as nos-
sas deficiências, nossas fraquezas, nossas 
limitações e é tão sinal de amor que não 
apenas aceita nossas imperfeições, mas 
também nos dá irmãos maravilhosos de 
corações maravilhosos, para que pos-
samos dividir essa caminhada, dividir 
a graça que é estar no caminho do Pai. 
Irmãos que vivem o mesmo objetivo que 
é ser santo. Isso sim é amor. A Comu-
nidade mudou toda a minha história e 
me fez entender que Deus tem um amor 
maior do que qualquer ser possa ter por 
nós e que mesmo diante das minhas 
imperfeições, Ele me dá tantos dons e 
nos chama a utilizá-los para Ele. Louvo 
a Deus por essa comunidade. Tive vá-
rios sinais de Deus em minha vida, mas 

NA REAL  ENTREVISTA FORMATIVA

A FRATER KERIGMA É UMA VIDA, É A MINHA VIDA E ESPERO 
QUE ELA CUMPRA SEU OBJETIVO NA VIDA DOS IRMÃOS, COMO 

TEM CUMPRINDO NA MINHA. ANUNCIAR O EVANGELHO ATRAVÉS DOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO COM PROFUNDO AMOR E RESPEITO PELA 
PESSOA HUMANA. É LEVAR VIDA PARA AS PESSOAS.

CONFESSO QUE MUDEI MUITO, MINHA VIDA MUDOU MUITO, POR 
QUE DEPOIS QUE EU OPTEI PELA VIDA EM COMUNIDADE, POR SER 

MEMBRO DE ALIANÇA EU MUDEI MEUS HÁBITOS, MINHAS ATIVIDADES, 
MINHA VIDA DE ORAÇÃO E HOJE EU QUERO TRABALHAR BASTANTE PARA 
QUE OUTRAS PESSOAS CONHEÇAM O QUE É SER FRATER

Renato Duarte

Cintia Regiane



11março de 2015 – www.fraterkerigma.com.br – Ami nº 26 – Uma revista  Frater Kerigma

a Comunidade Frater Kerigma foi o sinal 
mais concreto do seu amor, da sua mise-
ricórdia, e louvo a Deus por estar aqui, 
pela vida de cada um dos meus irmãos 
que me ajudam, que me acompanham e 
que intercedem por mim para eu chegar 
a santidade. A comunidade é um sinal 
concreto e lindo do amor, da misericór-
dia e da presença de Deus, dos seus anjos 
e dos seus santos na minha vida.”

Enelito Cruz (Junior) 
– Postulante da Frater 
Kerigma.

“Ser Frater para mim é 
a resposta de uma oração. 

Um dia eu orei ao Pai que colocasse na 
minha vida pessoas que me ajudassem 
a ter uma vida espiritual mais efetiva. 
Em poucos dias, Deus colocou no meu 
coração que eu serviria a minha Igreja 
com o talento que o próprio Deus havia 
me dado que era diagramar revistas. De 
inicio eu não compreendi, mas acolhi 
esse chamado. Alguns meses depois, fui 
procurado pela Frater para fazer a revista 
AMI e esta foi a confirmação de minha 
oração. Eu já sabia desde lá atrás, que esta 
obra de Deus cresceria rapidamente e é 
o que está acontecendo. A Comunidade 
cresce a cada dia e vai fazendo com que 
nós membros nos entreguemos mais e 
mais em oração. Hoje sinto muito mais 
a presença de Deus em todas as coisas 
que acontecem em minha vida. Minha 
família ama essa Comunidade, minhas 
filhas ficam esperando chegar os fins de 
semana para vir na Chácara da Anuncia-
ção (sede da Frater Kerigma). Então ser 
Frater para mim é uma bênção de Deus 
em minha vida. O que um dia pedi, para 
conviver com pessoas de oração, hoje 
tenho toda uma Comunidade para me 
ajudar nesse longo caminho. Agradeço 

a cada um dos meus irmãos que estão 
nessa caminhada comigo.”

Hellen Cristina de Aguiar 
- Postulante da Frater 
Kerigma

“A Frater é o meu lugar 
em Deus. É o meu cha-

mado ao anúncio, ao serviço. É a minha 
família. É a resposta da minha oração. 
Frater é um bem precioso de Deus que 
eu hesitei em escolher e aceitar, sem saber 
que a escolha era de Deus. E hoje após 
escolher, posso dizer que sou muito feliz 
por ser Frater.”

Julieta Costa – Noviça da 
Frater Kerigma

“Ser Frater para mim é 
compartilhar, perseverar 
na oração, ter um lugar 

para ter um encontro particular com 
Deus, sermos útil uns aos outros e poder 
vivenciar essa vida tão linda que Deus 
nos concede que é estarmos juntos, um 
olhando para o outro, ajudando o outro 
a ser Santo, ajudando o outro a chegar 
mais perto de Deus. Isso para mim é ser 
Frater. É uma grande alegria ter esses 
irmãos que tenho hoje em minha vida. 

Renato Duarte, fk

Louvado seja Deus por cada um de vo-
cês que me fazem caminhar e conhecer 
melhor o que Deus quer na minha vida 
e o que Deus quer para cada um de nós. 
Eu amo ser Frater!”

Fatima Libertti – Con-
sagrada da Frater Ke-
rigma

“Ser Frater para mim 
é desenvolver pessoas, 

alcançar o outro através do canto, das 
formações, das composições, sempre 
com o Espírito Santo no dom da nossa 
voz. Louvado seja Deus.”

 
Eduarda Fernandes – 
Consagrada da Frater 
Kerigma

“A Frater representa 
a minha conversão e me 

ensina a cada dia a servir, ouvir e amar 
sem medida. A maior mudança foi a 
fé viva, forte e segura, graças a Deus!” 

Sérgio Siqueira – Con-
sagrado da Frater Ke-
rigma

“Ser Frater para mim 
é ter a sensibilidade em 
acolher o outro com 

pequenos gestos e grande alegria, pois 
vivemos para servir e trazer no cora-
ção a bondade de Deus. É demonstrar 
aos outros todo nosso carinho, dedi-
cação e amor.”

N.E.C. NÚCLEO DE EVANGELIZAÇÃO E CIDADANIA

Rua imperatriz, 70 Sto Antonio - Osasco - SP

CURSOS: VIOLÃO, ELÉTRICA 
RESIDENCIAL, BIJUTERIA, 

CABELEIREIRO, BALÉ, ARTESANATO 

EM MADEIRA E EM JORNAL, TRICÔ

3448-3078 CandalPR
OF

º

www.professorcandal.xpg.com.br joaocandal@ig.com.br

A COMUNIDADE MUDOU TODA A MINHA HISTÓRIA E ME FEZ 
ENTENDER QUE DEUS TEM UM AMOR MAIOR DO QUE QUALQUER 

SER POSSA TER POR NÓS E QUE MESMO DIANTE DAS MINHAS 
IMPERFEIÇÕES, ELE ME DÁ TANTOS DONS E NOS CHAMA A UTILIZÁ-LOS 
PARA ELE. LOUVO A DEUS POR ESSA COMUNIDADE Gabriela Fieri
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EM EVIDÊNCIA

Os primeiros passos de uma 
grande obra do Senhor. 
Um fruto da ação dos leigos 
na vida cotidiana da Igreja
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 De 1962 a 1965 aconteceu na Igreja o 
transformador Concílio Vaticano 
II, onde as mudanças são sentidas 

até hoje. Mudanças como celebrações das 
missas na língua local e de frente  para o 
público, e principalmente da participação 
do leigo na vida ativa da Igreja. Uma dessas 
mudanças é a criação das associações públi-
cas e privadas de fiéis que a Igreja denomi-
na como “Novas Comunidades”, e que  nós 
também conhecemos como  comunidades 
de vida e aliança. Veja a definição no código 
do direito canônico sobre o assunto:  
Cân. 298 — § 1. Na Igreja existem associações, 
distintas dos institutos de vida consagrada e 
das sociedades de vida apostólica, nas quais os 
fiéis quer clérigos quer leigos, quer em conjunto 
clérigos e leigos, em comum se esforçam por 
fomentar uma vida mais perfeita, por promo-
ver o culto público ou a doutrina cristã, ou 
outras obras de apostolado, a saber, o trabalho 
de evangelização, o exercício de obras de pie-
dade ou de caridade, e por informar a ordem 
temporal com o espírito cristão. § 2. Os fiéis 
inscrevam-se de preferência em associações 
erectas ou louvadas ou recomendadas pela 
autoridade eclesiástica competente.

Por Renato Duarte, fk

NOVAS 
COMUNIDADES. 
10 ANOS DE 
FRATER 
KERIGMA 
EM OSASCO
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CAPÍTULO III DAS ASSOCIAÇÕES 
PRIVADAS DE FIÉIS 
Cân. 321 — Os fiéis dirigem e governam as 
associações privadas segundo as prescrições 
dos estatutos. Cân. 322 — § 1. A associação 
privada de fiéis pode adquirir personalida-
de jurídica por decreto formal da autoridade 
eclesiástica competente, referida no cân. 312. 
§ 2. Nenhuma associação privada de fiéis pode 
adquirir personalidade jurídica sem que os 
seus estatutos tenham sido aprovados pela au-
toridade eclesiástica referida no cân. 312, § 1; 
contudo a aprovação dos estatutos não altera 
a natureza privada da associação.
Entre as  mais conhecidas no Brasil estão a 
Comunidade Canção Nova, Comunidade 
Shalom e a Comunidade Recado.
Aqui na Diocese de Osasco, um grande pre-
sente de Deus para a Igreja, foi a criação da 
Comunidade Frater Kerigma, fundada em 25 
de Março de 2005 por Francis Pontes Juvên-
cio, que desde a década de 90 exercia impor-
tantes funções na Paróquia Sâo Domingos 
– O pregador na Região Santo Antônio da 
Diocese e também na Renovação Carismá-
tica Católica. 
É importante sempre em nossa vida paro-
quial pararmos para refletir e perguntar-
mos a Deus, o que mais posso fazer para ter 
uma vida mais perfeita para evangelização 
e trabalhos em Cristo?  E a quaresma é um 
bom momento para isso. Foi o que Fran-
cis Pontes fez durante o ano de 2004, e no 
segundo semestre desse mesmo ano, após 
escutar o Senhor e refletir em oração o que 
Deus queria e fomentava em seu coração, se 
apresentou junto com Vera Moreira e De-
nise Verdum ao Bispo Diocesano, na época 
Dom Ercílio Turco, e propôs um carisma 
específico que é característico das novas 
comunidades. “Anunciar o Evangelho de 
Jesus Cristo através dos meios de comuni-
cação com profundo amor e respeito pela 
pessoa humana”.  
Dom Ercilio abençoou e permitiu que Fran-
cis e seus irmãos experienciassem a vida 
fraterna com o Carisma de comunicar e 
anunciar o Evangelho baseado numa espiri-
tualidade com 3 pontos fortes.
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- Devoção a anunciação do Senhor (Festa 
da anunciação em 25 de março);
- Adoração ao Santíssimo Sacramento; 
- Uso constante dos dons e carismas do 
Espirito Santo.
Em 25 de março de 2005, de forma oficial, 
nascia a Comunidade Frater Kerigma na 
Diocese de Osasco. Foi nesse período, que 
Deus me deu a Graça de sentir um profundo 
desejo de caminhar junto ao Francis e seus 
irmãos. Como cofundador eu (Renato Duar-
te), me juntava a Família Frater Kerigma. 
Hoje muitos ainda não conhecem direito o 
que é uma comunidade de vida e aliança, 
ou uma associação privada de fieis, mas 
existe muito mais informação a respeito e 
aceitação do que há 10 anos. Em 2004, eu 
era paroquiano da paróquia Nossa Senho-
ra da Conceição (Imaculada) no Km 18 
em Osasco e participante da Renovação 
Carismatica Católica. Fazia-me a mesma 
pergunta que talvez você faça hoje: “O que 
Deus quer de mim?”. 
Vendo que a proposta da Frater Kerigma 
era algo em Deus, que caminhava para 
uma vida mais intensa em Cristo e na 
Igreja, decidi ingressar na comunidade. 
Desde o começo, o fundador Francis Pon-
tes nos colocava que para anunciarmos, 
comunicarmos o Cristo, precisávamos 
conhecê-lo mais de perto e que além da 
vida intensificada em oração, precisáva-
mos estudar mais a doutrina, observarmos 
intensamente os mandamentos cristãos 
(O DECÁLOGO) e da Igreja, para então 
começarmos a comunicar.
Os primeiros anos foi um misto de apren-
dizado com emoções fortes, pois aos pou-
cos íamos aprendendo a viver em comu-
nidade fraterna, o que é bem diferente da 
vida da comunidade paroquial. Por muitas 
vezes, diante do “novo” nos questionáva-
mos se esse era o caminho. Muitos não en-
tendiam e nos criticavam, mas tínhamos as 
orientações da Igreja e os sinais de Deus 
mostrando que o caminho estava correto. 
Quando Deus te dá uma direção e você 
tem o apoio da Igreja, seja um trabalho 
pastoral ou uma missão em movimentos 
ou ordem religiosa, seja perseverante e não 

EM EVIDÊNCIA

espere as glórias. Trabalhe para dar fru-
tos que servirão de alimento para outros 
se sustentarem. Quando isso acontecer, o 
trabalho começa do zero novamente, para 
produzirmos novos frutos. É isso o que 
vivo na Frater Kerigma, vivo para aquilo 
que Deus nos constituiu, que é servir e ali-
mentar o outro.
O trabalho vem crescendo e literalmente o 
trabalho, pois os membros da Frater cha-
mados a sua vocação própria, não surgem 
na mesma proporção, o que justifica o que 
Cristo nos ensina no evangelho: “Disse-
lhes: Grande é a messe, mas poucos são 
os operários. Rogai ao Senhor da messe 
que mande operários para a sua messe.” 
(Lc 10,2).
O Senhor honra suas promessas e inspira-
ções. Começamos comunicando com uma 
preocupação muito forte com a família. 
Surge nos primeiro anos, os ERFA’s, En-
contros de Restauração Familiar. O ERFA 
para casais, trabalhava temas da vida fi-
nanceira e educação dos filhos, o ERFA 
Jovem era focado em assuntos sobre como 
namorar e se relacionar com sua família e 
o ERFA para separados, viúvos e divorcia-
dos, tinha o objetivo de trazê-los com um 
profundo amor e respeito para uma vida 
sacramental plena. 
Em 2007, lançamos no Comvocação a 
campanha “vida sim, aborto não” e em 
Agosto do ano seguinte (2008), como par-
te da campanha, lançamos o espetáculo 
teatral “Desabafo a realidade da vida”, o 
aborto visto por olhos que não são os seus. 
Muitos frutos colhemos desses trabalhos. 
Continuávamos nossa luta para sobrevi-
ver financeiramente, pois já estávamos 
numa casa maior e precisávamos de di-
nheiro para nos manter e avançarmos nos 
trabalhos de comunicação. Nessa época, 
trabalhávamos as palestras, pois nos for-
mávamos para isso, os encontros ERFA’s 
e o teatro. 
Em 2011, surge a Radio Frater, depois de 
um longo trabalho para montagem do 
estúdio, equipamentos e participação de 
cursos sobre comunicação. Agradecemos 
as irmãs Paulinas e outros profissionais da 

área, que nesse período nos forneceram 
cursos e se doaram nos ajudando a montar 
algo que evangelizasse de forma profissio-
nal e com espiritualidade.
Em 2012, em virtude da nossa nova e defi-
nitiva sede, tivemos que mudar o estúdio e, 
pelas dificuldade financeiras, parar a radio 
por algum tempo. Surge então um sonho 
do fundador que mais uma vez foi acolhido 
pela Santa Igreja, a revista de Formação 
AMI, essa mesma que você lê. Hoje ela é 
distribuída gratuitamente em 80 Igrejas da 
diocese e fora dela.
Em 2013, inauguramos o PRODART (Pro-
jeto de Desenvolvimento das Artes) e junto 
com ele a Rede de Desenvolvimento Social 
Frater Kerigma, que atende e orienta a po-
pulação local, e oferece cursos de flauta, 
canto, teclado, violão, dança, teatro, con-
dicionamento físico, inglês e muito mais.
Em 2014, com um estúdio moderno e 
aconchegante produzido pelos próprios 
membros da Frater, volta a programação 
da Radio Frater na web (www.radiofrater.
com.br), contendo a maioria dos progra-
mas antigos, Casa de Deus, Ser Frater e 
Grupo de Oração, e trazendo novos pro-
gramas de formação e evangelização, como 
o Unidos por Deus - Família Santuário da 
Vida, o programa para mulheres, Chuva 
de Rosas, o programa Terço dos Homens, 
além do programa Missão Jovem que une 
humor e evangelização. Em 2015, teremos 
muitas novidades na Programação da Ra-
dio Frater. Fiquem ligados!
São 10 anos trabalhando, sofrendo as 
demoras de Deus e evangelizando. Con-
vidamos você a vir aprender conosco o 
que Cristo nos ensina. Você pode além de 
acompanhar a revista AMI e toda progra-
mação da Radio, vir estudar conosco na 
Escola de Discipulado, na qual durante 1 
ano, estudamos de forma integral o Cate-
cismo da Igreja Católica. Nesse período, 
você receberá uma orientação vocacional 
baseada na vida dos santos baluartes da 
Frater Kerigma, São Francisco de Assis, 
Santa Catarina de Sena e Santa Teresinha 
do menino Jesus, que o auxiliará a viver 
uma vida mais perfeita em Cristo. 
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CLUBE DO ANÚNCIO

 Estamos no momento da Quares-
ma, em que é importante refletir-
mos a necessidade de nos colo-

carmos diante de Deus e lembrarmos, o 
quanto este nosso Pai é misericordioso. 
“Deus amou tanto o mundo, que deu seu 
filho unigênito, para que não morra todo 
o que nele crer, mas tenha a vida eterna” 
(Jo 3, 17).
Assim como o Pai entregou seu Filho 
amado, Deus também nos convida a fa-
zermos a nossa entrega, que é a oferta do 
nosso amor pelos irmãos. 
Evangelizar é a entrega desse amor fra-
terno, é o auxílio que nossos irmãos pre-
cisam para conversão. Esta é a missão 
do Clube do Anúncio, prover as con-
dições necessárias para que a Comu-
nidade Frater Kerigma continue seus 
trabalhos de evangelização.
Se todos entendessem a di-
ficuldade de manter esta 
obra evangelizadora, 
com certeza, teríamos 
muitos sócios patroci-
nando de forma direta 
o anúncio do evangelho 
de Jesus Cristo através do 
nosso carisma: “Anunciar 
o evangelho de Jesus Cristo 
através dos meios de comu-
nicação, com profundo amor 
e respeito pela pessoa humana”.
Deste modo, o Clube do Anúncio é 
composto por pessoas que se dispõem 
a colaborar, sendo co-evangelizadores, 

São Vicente de Paulo. Se a nossa casa deve 
ser bem cuidada, ainda melhor cuidada 
deve ser a casa do Senhor.  
Esta obra não visa levar apenas ao co-
nhecimento do Evangelho, mas também 
levar os irmãos a um encontro pessoal 
com Deus, com o compromisso de formar 
pessoas na doutrina Católica Apostólica 
Romana, transformando de forma efetiva 
nossa sociedade, tornando-a mais justa e 
solidária, compromissada com o próxi-
mo, em uma vida mais fraterna sob a luz 
do Espírito Santo. 
Palavras do nosso fundador Francis: “a 

Comunidade Frater Kerigma é um 
projeto do coração de Deus para 

os dias de hoje e você é funda-
mental para a realização dessa 
graça”. 

Convidamos você à contri-
buir com essa obra de 

evangelização para 
construção de um 
mundo mais frater-
no. Convide seus 
amigos e parentes 
para juntos reali-
zarmos o sonho de 
Deus para huma-

nidade. Ajude-nos! 
Seja um co-evange-

lizador contribuindo, 
preenchendo a nossa car-

ta-contrato, através do nosso 
site www.fraterkerigma.com.br e, 

faça seu pedido de oração.

COMO MANTER ESSA OBRA?
A Evangelização completa depende da boa estrutura. Você 
merece todo amor e carinho do Senhor. Quem o Senhor ama 
tem que ser bem tratado. Manter essa obra é ajudar o outro 
e quem sabe ajudar a si mesmo. Estamos aqui para isso

Eduarda Marques Fernandes, Bacharel em Ciências Contábeis

Eduarda Fenandes,fk
Você também é um evangelizador

podem ser feitas através de 
débito automático ou depósitos 

no valor mínimo R$ 15,00 .

sócios fiéis mantenedores da obra. Atra-
vés desta ajuda, obtemos as condições e 
os recursos necessários para continuar 
alguns trabalhos, como por exemplo, a 
Rádio Frater, a Revista Ami, as formações 
e cursos oferecidos pela Rede de Desen-
volvimento Social Frater Kerigma. Além 
disso, para todas estas atividades necessi-
tamos de cuidados para manutenção de 
nossas instalações, dentre elas a Capela 

AS DOAÇÕES PARA A 

ASSOCIAÇÃO SÃO 
GABRIEL ARCANJO

Banco Bradesco (237)  Ag. 2271-3 | C/C  20.200-2
Associação São Gabriel Arcanjo
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FORMAÇÃO HUMANA Rede de Desenvolvimento Social Frater Kerigma

 N
ascida na Comunidade 
Frater Kerigma, a Rede de 
Desenvolvimento Social, 
tem o papel de atender a 

uma das vertentes da evangelização que 
clama nos corações dos seus membros: 
“não tem sentido evangelizar sem se so-
lidarizar com o irmão, sem participar de 
suas dores e necessidades, sem colaborar 
para seu desenvolvimento físico, mental 
e espiritual”.
Desde maio de 2013, com a participação 
de Francis Pontes Juvêncio, fundador da 
comunidade, Juliana Pontes, Rosinea 
Correa, Vera Moreira, Ana Maria Sassaki 
e Elisabeth Lopes Parro, aconteceram 
reuniões para elaborar um projeto que 
enfocaria o ensino, desenvolvimento de 
talentos, capacitação através das artes e o 
desenvolvimento psicossocial, buscando 
focar através das artes a convivência e o 

“TENDE CORAGEM, 
QUE TUDO IRÁ 
BEM COM A GRAÇA 
DE DEUS” 

desenvolvimento social, a estrutura-
ção do convívio familiar, além da inte-
gração entre a comunidade do bairro 
e adjacências.
Os desafios são grandes, pois temos 
que providenciar os espaços de acordo 
com a nossa realidade física, que vamos 
adequando conforme as atividades se 
apresentam. No momento temos aulas 
de musicalização, inglês, canto, teclado, 
flauta, violão, dança, condicionamento 
físico e outros em fase de elaboração.
A área de assistência social também 
se encontra em fase de organização e 
estruturação para que possa atender a 
população do entorno da comunidade.
Temos certeza de que com a graça de 
Deus e a proteção de Santa Paulina 
atingiremos nossos objetivos, com de-
dicação, comprometimento, respeito 
e amor.

Vera Moreira, Co-fundadora, Moderadora Provincial e Moderadora de Ação Social. 
Pedagoga e Professora de Estudos Sociais. Apresenta de segunda a sexta-feira o programa 
Casa de Deus, das 16h às 18h na RádioFrater – www.radiofrater.com.br

Vera Moreira, fk

(SANTA PAULINA)
Música
“A música é divina! Proporciona benefícios 
para o corpo, a mente e alimenta a alma.
O mundo hoje, corrido e agitado, nos 
adoece todo dia um pouco. Precisamos 
de um escape saudável e construtivo.
Permita-se aprender, experimentar, errar, 
acertar, evoluir e se surpreender... Inde-
pendente da sua idade ou dificuldade.
Dedique essa hora para você e venha par-
ticipar conosco! Você merece.”

Prof. Thaine Tamanini

ESCOLA DE MUSICALIZAÇÃO
Flauta, Canto, Teclado, Violão

AULAS DE DANÇA  (Zumba)

AULAS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO

AULAS DE INGLÊS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPANHIA VIDA 
DE TEATRO E DANÇA

3685 9545
Rua Pedro Furlan, 43 – Jd. Umuarama – Osasco SP

PR DART
Projeto de desenvolvimento das Artes

INSCRIÇÕES ABERTAS

Rede  de 
desenvolvimento 
social FraterKerigma

Oração
Ó Santa Paulina, vós que pusestes toda a 
confiança no Pai e em Jesus, e que, inspira-
da por Maria, vos decidistes ajudar o povo 
sofrido, nós vos confiamos a Igreja que 
tanto amais, nossas vidas, nossas famílias, 
a vida consagrada e todo o povo de Deus 
(fazer o pedido).
Santa Paulina, intercedei por nós a Jesus, a 
fim de que tenhamos a coragem de traba-
lhar para um mundo mais humano, justo 
e fraterno.
Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória.
Santa Paulina, rogai por nós!
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ALEGRIA 
DE SER 
CONSAGRADO...

MENSAGEM DE FÉ

 …E    
sta é a beleza da consa-
gração: é a alegria, a ale-
gria...  Alegria de levar 
a todos a consolação de 

Deus. A alegria não é um adorno inútil, 
mas exigência e fundamento da vida hu-
mana, diz o Papa Francisco no encontro 
com os seminaristas. 

No mundo há, muitas vezes um défi-
cit de alegria. Não somos chamados a re-
alizar gestos épicos nem a proclamar pa-
lavras altissonantes, mas a testemunhar a 
alegria que brota da certeza de sentir-se 
amado e da confiança de ser salvo. 

A sua raiz alimenta-se da escuta cren-
te e perseverante da Palavra de Deus. Na 
escola do Mestre, escuta-se o “esteja em 
vós minha alegria e a vossa alegria seja 
completa” (Jo 15,11), e treinamo-nos 
como exercícios de alegria perfeita. 

Cada cristão, mas, sobretudo nós reli-
giosos (as), somos chamados a levar esta 
mensagem de esperança, que dá sereni-
dade e alegria: a consolação de Deus, a 
sua ternura para com todos.  Mas só o 
poderemos fazer, se experimentarmos, 
nós primeiro, a alegria de ser consolados 
por Ele, de ser amados por Ele.

Neste ano da vida consagrada, me di-
rijo a todo os religiosos(as), para dizer: 
não desanimem de vossa missão, esta-
mos nadando contra a corrente, e isto 
não é fácil, mas  aquele que nos chamou 
é  fiel e nos dá força em nossa missão. 

Deus abençoe os consagrados. F
O

T
O

 Z
V

O
N

IM
IR

 A
T

L
E

T
IC

/S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

Por  Pe. Nivaldo Moisés, cjs.

Pe. Nivaldo Moisés, cjs, 
Paróquia Senhor do Bonfim

A força do consagrado em sua 
missão é a alegria que brota do 
amor de Deus



março de 2015 – www.fraterkerigma.com.br – Ami nº 26 – Uma revista  Frater Kerigma

 D
ois importantes momentos em 
2014 destacam o reconhecimento 
do Papa Francisco em relação às 
novas comunidades. O primeiro 

é sua participação no III Congresso 
Mundial dos Movimentos Eclesiais e 
das Novas Comunidades, de 20 a 22 de 
novembro. O segundo é o reconhecimento 
pontifício definitivo, concedido à Comuni-
dade Canção Nova.
Na abertura do III Congresso, Francisco re-
cebeu em Roma, os 350 participantes. Neste 
momento ele indicou algumas diretrizes, in-
dicando o caminho a seguir: o frescor do ca-
risma, o acolhimento e o acompanhamento 
e a comunhão. Seguem algumas pistas do 
que o Papa expressou naquele momento:

CARISMA – Necessário para a sobrevi-
vência de um Instituto, mas as estruturas 
externas devem garantir a ação do Espí-
rito Santo. A novidade das experiências 
das Comunidades não consiste apenas em 
métodos e formas, mas na disposição de 
responder, com renovado entusiasmo, ao 
chamado do Senhor.

ACOLHIMENTO – O modo de acolher e 
acompanhar os homens do nosso tempo, 
em particular os jovens precisa resistir a 
tentação de substituir a liberdade humana. 
Já a educação cristã requer um acompa-
nhamento paciente da pessoa; a paciência 
é o único meio que leva a amar realmente 
o homem, levando-o a uma relação pessoal 
sincera com o Senhor.

COMUNHÃO – Para um caminho de fé e 
de vida eclesial das Novas Comunidades 
e Movimentos eclesiais, deve haver a co-
munhão, o dom mais precioso e o sigilo 
(selo) do Espírito Santo. A unidade deve 
prevalecer sobre o conflito. A comunhão, 
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em união com a hierarquia católica, consis-
te em enfrentar, juntos e unidos, as questões 
mais importantes, como a vida, a família, 
a paz, a luta contra a pobreza, a liberdade 
religiosa e a educação. 
E concluiu: Jamais esqueçam que, para atingir 
esta meta, a conversão deve ser missionária: a 
força para superar as tentações e as insuficiên-
cias, vem da profunda alegria do Evangelho, 
que está à base de todos os carismas.

RECONHECIMENTO PONTIFÍCIO
Em 29 de junho de 2014 a Comunidade 

PAPA FRANCISCO E AS NOVAS 
COMUNIDADES: DIÁLOGO E ACOLHIMENTO

FRATER NEWS

Por Cida Diniz 

18

Canção Nova recebeu o Reconhecimento 
Pontifício definitivo. O decreto da Santa Sé 
foi assinado pelo Pontifício Conselho para 
os Leigos, órgão do Vaticano responsável 
pelos Movimentos e Novas Comunidades.  
Isso significa que os estatutos da Comuni-
dade foram aprovados e reconhecidos pelo 
Vaticano, tornando-se diante da Igreja uma 
Comunidade missionária internacional.
Monsenhor Jonas explicou, na ocasião, que 
a aprovação definitiva do estatuto é a Igreja 
dizendo: “Vocês são aquilo que Deus quer, 
o carisma de vocês é real, é verdadeiro. 

– Caminhos de Roma
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A INSPIRAÇÃO EM 
MARIA PARA FUNDAR 
A COMUNIDADE

THEOTOKOS Mãe de Deus
Gerson Ferreira, fk

Gerson Ferreira,  Co-fundador, Moderador do Anúncio, Economista. Apresenta às quintas-feiras o 
programa Terço dos Homens, das 20h às 21h30, na RádioFrater – www.radiofrater.com.br

 Q 
ueridos leitores, mais uma 
vez estamos juntos em mais 
uma edição da Revista AMI, 
e a partir desta edição, vamos 

falar de uma pessoa muito especial para 
Igreja e também para a comunidade Fra-
ter Kerigma, a Theotokos (mãe de Deus 
em grego), Maria, em especial Nossa 
Senhora da Anunciação, patrona de 
nossa comunidade. Mas antes, gostaria 
de corrigir um erro de muitas pessoas, 
inclusive, de nós católicos. 

Nossa Senhora tem diversos títulos 
conforme suas aparições, mas muitos 
acham que são santas diferentes. Um 
grave erro. É a mesma MARIA, mãe de 
nosso Senhor Jesus Cristo que recebe 
nomes diferentes, conforme o local de 
sua aparição: Fátima, Lourdes, Apare-
cida e assim sucessivamente. 

Bom, isto esclarecido, vamos falar 
um pouco de Nossa Senhora da Anun-
ciação, nossa Patrona. 

Porque Nossa Senhora da Anuncia-
ção é nossa patrona? Tudo começou 
quando nosso fundador Francis Pontes 
teve um chamado de Deus para fundar 
uma comunidade junto com duas irmãs 
de caminhada, orou para pedir a direção 
de Deus para essa nova missão que o Se-
nhor estava colocando em suas mãos.  

Depois de muita oração, adorações e 
reuniões, Deus deu a direção para nosso 
fundador de que seria uma comunidade 
com o carisma de comunicação, para 
anunciar e formar. Com isso, era neces-
sário ter como referência na história da 

Igreja, uma personagem diretamente 
ligada ao anúncio e novamente depois 
de muita oração, veio de Deus a direção 
para a devoção à Anunciação do Senhor. 

Por isso a Comunidade Frater Kerig-
ma tem como seu nome oficial “Asso-
ciação São Gabriel Arcanjo”, o anjo que 
anunciou à Maria o projeto de Deus para 
a salvação do mundo, cujo seu papel se-
ria o principal: gerar, educar e preparar 
o Filho de Deus para sua missão, pois 
“pelo sim de Maria a salvação entrou no 
mundo”. Foi o marco que dividiu a hu-
manidade entre antes e depois, a última 

aliança que Deus fez com seu povo. 
É isso irmãos, um pouco da Histó-

ria de nossa Comunidade nessa edição 
especial de 10 anos de fundação da Co-
munidade Frater Kerigma. 

A partir desta edição, vamos sempre 
encerrar o editorial Theotokos com um 
pensamento sobre Nossa Senhora:

“A Virgem da Anunciação, que co-
rajosamente abriu o coração ao plano 
misterioso de Deus, tornando-se Mãe 
de todos os fiéis, nos guie e nos apoie 
com a sua intercessão”. 

Papa emérito Bento XVI
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A VOCAÇÃO 
DE SERVIR A 
FAMÍLIA E A IGREJA

UNIDOS POR DEUS Família santuário da vida

Juliana Pontes e Francis Pontes, fk 

Juliana Pontes, Co-fundadora, Moderadora de Ensino. Graduada em pedagogia e artes visuais. 
Francis Pontes Juvêncio, Fundador e Moderador Geral. Ministro da Palavra e testemunho qualificado do matrimônio

 P
ensar em vocação, é possibi-
litar que adentremos no mais 
intimo de nós e assumamos 
nossa missão. Padre Reginal-

do de Lima, saudoso sacerdote da arqui-
diocese de Maringá, declarou que “Na 
fonte batismal, nossa relação amorosa 
com Deus se traduz na dinâmica do dis-
cípulo que abre seu coração e seus ouvi-
dos para a palavra do Mestre que cha-
ma: vem e segue-me”.  A Igreja acolhe 
as diferentes vocações e possibilita que 
por meio dela, com diferentes caracte-
rísticas, mas com um mesmo objetivo, 
sirvamos e vivamos um relacionamen-
to íntimo com o Senhor. Eis nosso pri-
meiro chamado: “Deus nos desejou em 
Cristo, antes da criação do mundo, para 
sermos santos e irrepreensíveis diante 
de seus olhos. No seu amor nos pre-
destinou para sermos adotados como 
filhos seus por Jesus Cristo, segundo o 
beneplácito de sua livre vontade, para 
fazer resplandecer a sua maravilhosa 
graça, que nos foi concedida por ele no 
Bem-amado.” (Ef 1, 4 -6).  Voltando nos-
so olhar a vocação laical, nos deparamos 
com um segmento que remete a consti-
tuição familiar pelo estado de vida matri-
monial. A família, definida pelo Concílio 
Ecumênico Vaticano II como o santuário 
doméstico da Igreja e que é a primeira 
célula vital da sociedade. Nos deparamos 
com famílias que lutam para seu sustento 

e dignidade e se esforçam para manter a 
unidade e que principalmente, buscam 
servir o Senhor através da Santa Igreja. 
Dom Antônio Augusto Dias Duarte, bis-
po auxiliar da  diocese do  Rio de Janeiro, 
afirma que “a família tem que criar um 
ambiente onde se destaque a fé como a 
grande força pra se viver todos os valores 
próprios da família”. 

O grande desafio dos membros fa-
miliares é a sadia doação à vivência da 
vocação “híbrida”, servir a família e a 
Igreja, como leigos. Em meio a rotina 
secular de trabalho, afazeres, educação 
e cuidados com os filhos, somos chama-
dos a abraçar nosso ministério, serviço, 
pastoral. Por vezes, nos parece que o 
tempo torna-se escasso e que não da-
remos conta. Muitas são as cobranças e 
compromissos. Para tal, nos é necessário 
primeiramente comungar da mesma fé! 
É na família que a pessoa “descobre os 
motivos e o caminho para pertencer à 
família de Deus” (Doc. de Aparecida 
n. 118). Posteriormente, por meio do 
diálogo, os membros familiares devem 
organizar-se para buscar juntos o servir, 
cada qual, por meio do Santo Espírito, 
abrindo-se e manifestando seu carisma. 
Eis que a oração e a caridade devem es-
tar a frente para que pela vivência fami-
liar, todos busquem e sirvam o Senhor. 

Sejamos famílias de Deus que tem 
alegria em servir! 
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Juliana Pontes apresenta às segundas-feiras, ao lado de Francis Pontes, o programa Unidos por Deus, 
das 20h às 21h30h, um programa voltado à família cristã, na RádioFrater – www.radiofrater.com.br
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IRENE MOREIRA
Arquiteta Urbanista

(11) 2476.9355 / 3609.1363 / 99646-7584 
irenemoreira.arq@gmail.com

Projeto Arquitetônico
Projeto de Interiores e Paisagismo
Aprovação e Regularização na Prefeitura
Gerenciamento e Acompanhamento da obra

“Nossa escola 
tem História”

(11) 3651-2280
Av. Santo Antônio, 2200 – Vila Osasco

Osasco – São Paulo, 06083-210

Matrículas

Ajudamos a criança a explorar todo seu potencial

FraterKerigma

Parceria:



PASSEIOS, VIAGENS E EXCURSÕES
Escolas, Igrejas, 3ª Idade, Congressos, Feiras, 
Eventos, Hotéis, Viagens, Turismo, Etc.

“Fretamento Empresarial, 
Transporte de Funcionários”

(11) 3652-8555
Av. Franz Voegeli, 720 – Osasco/SP

l Equipe de Motoristas 
Treinados

l Manutenção Diária

l Equipe de Profissionais 
Treinados com a mais Alta 
Tecnologia do Mercado

Ônibus ConvenCionais 
e Com ar CondiCionado 

Micro Ônibus/Vans

Diesel S-50



Mantenha a caixa 
d’água sempre fechada.

Guarde garrafas
de cabeça para baixo.

Coloque o lixo em
sacos plásticos
e mantenha a lixeira
bem fechada.

Encha os pratinhos
dos vasos com areia.

Não deixe a água da
chuva acumular.

Não jogue lixo em
terrenos baldios.

www.osasco.sp.gov.br
Para mais 
orientações ligue:

NÃO DEIXE ÁGUA PARADA.
FAÇA SUA PARTE.

Osasco está em alerta total contra o Aedes 
Aegypti, que já transmitia a Dengue e agora 
também é o transmissor da Febre Chikungunya. 
Mantenha esse perigo longe de quem você ama. 
O mosquito está mais perigoso, mas juntos 
podemos vencer essa batalha. Participe, Osasco 
conta com você nesta guerra contra o mosquito.

MOSQUITO 
DA DENGUE.
DESARME
ESTA BOMBA.


