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❖ ESPIRITUALIDADE

Sagrado Coração de Jesus: “Olharão

para aquele que traspassaram” (Jo 19,37)

Por Irmã Rosana Araújo Viveiros - Teologa,  Irmã Auxiliar de Nossa Senhora da Piedade

A Igreja católica dedica o mês
de junho ao Sagrado Coração de
Jesus e, na segunda sexta-feira após
a festa de Corpus Christi,
comemora-se o Dia do Sagrado
Coração de Jesus. Além disso, a
Igreja nos convida a todas as sextas
feiras do ano a fazer memória ao
Sagrado Coração de Jesus. Por que
esta devoção é tão importante? Não
nos deteremos sobre sua história,
mas centraremos nossa reflexão
sobre um versículo da Sagrada
Escritura, que nos revela a
profundidade desta espiritualidade.

Trata-se do “olharão para Aquele
que traspassaram” (Jo 19,37). Qual
é o sentido bíblico de “coração”? O
que o texto bíblico quer nos revelar
com este acontecimento na vida de
Jesus? Que consequências esta
espiritualidade traz para as nossas
vidas hoje?

No pensamento semítico, que é o
pensamento bíblico, o ser humano é
definido pelo coração, que é o
órgão que reúne todo o ser humano:
corpo, alma e espírito. Por isso,
para o povo judeu, a pessoa pensa
com o coração. Em certo sentido,
perdemos a profundidade do que
simboliza o coração e o reduzimos
apenas a afetos sentimentais,
esquecendo que, além de nos
definir, ele é a sede de nossas
decisões e é onde Deus faz sua
morada em nós. São Paulo afirma
que o coração é o lugar da
inabitação divina, porque Deus
colocou o Seu Espírito em nosso
coração (cf. 2Cor 1,22). Por isso,
muitas vezes os profetas advertiram
o povo de Israel para que não
endurecessem o coração ao Senhor,

mas que deixassem que Ele
transformasse o coração deles de
pedra em um novo coração de carne
(Ez 36,26-27). Porque o coração de
carne ama, acolhe, perdoa. O
coração de pedra é incapaz de
acolher o diferente, amar os
inimigos e perdoar quem lhe
ofende.

O Filho de Deus, assumiu nossa
condição humana e nos mostrou
como viver a partir de um coração
onde mora Deus, um coração de
carne. Toda a vida de Jesus de
Nazaré foi pautada pela obediência
ao Pai, pois Ele veio para cumprir a
sua vontade (Jo 6,38). Através de
gestos concretos, Jesus nos revelou
o amor de Deus como Pai. Um Pai
que nos ama a partir de nossas
fraquezas, mas que nos quer
envolver no seu amor para que
sejamos cada vez mais parecidos
com Ele. Segundo o evangelista
João, na cruz, Jesus dá a máxima
revelação do amor de Deus por nós.
Talvez ainda não tenhamos feito
esta profunda experiência de
contemplar o Crucificado e, ao
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olhar o seu lado aberto, seu coração
traspassado, experimentar o grande
e incomensurável amor de Deus por
nós.

O texto bíblico nos diz que
“chegando a Jesus e vendo-o já
morto, não lhe quebram as pernas,
mas um dos soldados traspassou-lhe
o lado com a lança e imediatamente
saiu sangue e água” (Jo 19,33-34).
Este gesto que o soldado fez era
para comprovar a morte de Jesus,
mas tornou-se para nós uma janela
aberta através da qual podemos
entrar no mistério de Jesus e dele
participar. Os Santos Padres da
Igreja viram neste jorrar “sangue e
água”, o símbolo dos sacramentos
da Eucaristia (sangue) e do Batismo
(água) e, nestes dois sacramentos, o
nascimento da Igreja, como a Nova

Eva, que nasce do lado aberto de
Jesus, o Novo Adão.

Jesus não só passou fazendo o
bem e revelando o amor
misericordioso do Pai, mas até a
sua morte foi doação total para que
a humanidade fosse salva e
participasse da vida de Deus, pois
este é o projeto salvífico de Deus:
“que todos sejam salvos” (1Tm
2,4). Contemplar o lado aberto de
Jesus nos convoca a colocar em
prática o seu estilo de vida através
de uma relação profunda de
intimidade com Jesus e com os
outros. Supõe deixar-nos interpelar
por este amor sem limites e nos
envolver de forma concreta, ou
seja, amando a Deus no serviço que
prestamos aos outros, sobretudo os
mais necessitados. Foi assim que
viveu Monsenhor Domingos, um
homem com um coração de carne,
aberto às necessidades dos
excluídos e sensível aos apelos de
Deus. Ele viveu sua devoção ao
Sagrado Coração de Jesus deixando
que o Espírito o transformasse cada
dia fazendo com que o seu coração
fosse semelhante ao de Jesus. Daí a
importância desta devoção que nos
ajuda a ser cada vez mais humanos

segundo o modo de ser humano de
Jesus de Nazaré. Segundo Padre
Adroaldo, “uma devoção ao
Coração de Jesus que não nos
conduz a estabelecer novas relações
humanas, prolongando o modo
humano de ser e de viver de Jesus,
torna-se uma devoção vazia, estéril,
marcada por uma piedade alienante
e alienada”. Daí as consequências
da espiritualidade de devoção ao
Sagrado Coração de Jesus. Peçamos
ao Sagrado Coração de Jesus que
faça o nosso coração semelhante ao
Seu, ou seja, que tenhamos um
coração manso, que saiba perdoar e
acolher as diferenças, um coração
humilde que saiba amar e servir
segundo o estilo da vida de Jesus de
Nazaré.
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❖ MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Cuidar do meio ambiente é

cuidar de nós mesmos!

Por Irmã Juliana Pereira dos Santos

De acordo com o Dicionário Aurélio,

meio ambiente é o conjunto de condições e

influências naturais que cercam um ser

vivo ou uma comunidade e agem sobre

ele(s). Significa que tudo que acontece na

natureza tem consequências para todos,

desse é necessário cuidar e proteger a

casa comum para a manutenção da vida.

A Organização Mundial de Saúde

(OMS) estabeleceu, em 1972, o dia 5 de

junho como sendo o Dia do Meio

Ambiente. Essa mesma agência constatou

que aproximadamente cinco mil crianças,

por ano, morrem em razão dos problemas

ambientais, como falta de água tratada e

poluição do ar. (uol.com.br)

Cuidar do meio ambiente é cuidar de

nós mesmos!

O Papa Francisco nos mostra que o

urgente desafio de proteger a nossa casa

comum inclui a preocupação de unir toda a

família humana na busca de um

desenvolvimento sustentável e integral,

pois sabemos que as coisas podem mudar.

O Criador não nos abandona, nunca recua

no seu projeto de amor, nem se arrepende

de nos ter criado. A humanidade possui

ainda a capacidade de colaborar na

construção da nossa casa comum.

(Laudato Si, 13)

Relembramos a criação da RPPN

Monsenhor Domingos (Reserva Particular

do Patrimônio Natural) onde a

Congregação das Irmãs Auxiliares de

Nossa da Piedade sinaliza sua

preocupação com a casa comum e com a

própria história, pois foi grande a luta de

Monsenhor para cuidar daquelas terras.

Celebramos essa grande conquista que

beneficiará também as próximas gerações.

Além de contribuir diretamente para a

conservação do território, com a

delimitação da área, a RPPN tem uso

turístico do local, propiciando diferentes

benefícios, dentre eles, integração e

educação ambiental, pesquisa e

manutenção de serviços ecossistêmicos

(água, clima, paisagens, biodiversidade,

lazer e educação) e um maior convívio

entre o homem e a natureza.
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Cultura oceânica

Márcio Rodrigues - Professor de Biologia da Rede Piedade de Educação, mergulhador e ambientalista.

Este ano, a ONU decretou a década

do Oceano (2021 a 2030), que tem como

objetivo, justamente, conscientizar a

população global sobre a importância do

Oceano para a vida do planeta. O Brasil

possui mais de 7000km de litoral oceânico,

no entanto, não sabemos muito sobre ele,

não conhecemos todas as suas partes,

riquezas nem suas espécies.

Mas, o que você tem a ver com isso?

Podemos não saber ou fingir que não

nos importamos, mas 70% de todo o

oxigênio atmosférico vem do oceano. Isso

mesmo! O ar que você respira vem dele.

Do Oceano, sai a água que consumimos,

retiramos alimento. Nele, há o auxílio da

regulagem da temperatura do planeta,

praticamos esportes, além de

transportarmos produtos de um lado do

planeta para outro. O Oceano representa

mais de 70% de toda a superfície do nosso

planeta, e sim uma década inteira para

discuti-lo não é suficiente, afinal, ele

agoniza por socorro.

Todos os anos são lançados no

Oceano 25 milhões de toneladas de lixo e

mais de 80% vêm das cidades, da minha

casa, da sua casa, do seu trabalho. Por

quanto tempo mais ele vai resistir?

Então, vamos refletir coisas
básicas? O que você tem feito para não
contribuir com esses números
absurdos?

Você sabia que existem ilhas de lixo no

Oceano? Eu, você, nossos amigos e

parentes, certamente, já comemos parte

desse lixo, que possivelmente foi ingerido

por um peixe, uma ostra, um camarão e

que serviram de alimentos para outros que

chegaram à nossa mesa. A maior parte do

lixo é plástico que se desintegra e origina

os microplásticos que sabidamente já são

encontrados até na água que bebemos.

Precisamos de uma vez por todas

entender que "lixo" que não tem destino,

chega ao oceano, não importa se você

mora no litoral, no interior ou em qualquer

cidade do pais. Seu lixo é responsabilidade

sua.

Então, qual a solução?

O problema n° 1 do momento é o lixo,

mas cuidar, pensar, destiná-lo de forma

correta não é tarefa simples. Existe toda

uma cadeia de produtos desde sua

produção até o descarte final. Precisamos

entender e repetir, insistentemente, que a

Terra é limitada, que não existe "colocar o

lixo para fora", é preciso repensar o

consumo, hábito. É cada vez mais

necessário apoiar quem pensa no lixo,

quem discute o consumo excessivo, o

plástico de uso único e o meio ambiente.

Certamente, uma década para pensar no

Oceano não será suficiente.
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❖ SABER VIVER

Projeto de Vida (parte 2)

Por Danielle de Almeida Moreira Candelária Martins, Docente em Projeto de Vida.

Daniel Goleman e Peter Senge,

apontam essas três etapas, esses três

focos: o foco em si mesmo, o foco nos

outros e o foco no mundo. Goleman

ressalta (2016), “a escola e a sociedade

devem ajudar as crianças e os jovens a

desenvolverem o foco em diferentes

esferas, para que elas estejam aptas a

viver bem no mundo moderno e a tomar

decisões que ajudem a preservar esse

mundo”.

Então, independente da BNCC, mesmo

antes dela, o desenvolvimento dessa

competência sempre foi essencial para

qualquer cidadão, do Brasil ou do mundo.

Ao desenvolver a competência Projeto de

Vida, a pessoa tem a oportunidade de

entender quem ela é no momento -

sócio-histórico-cultural-cognitivo - logo,

como o mundo que a cerca, seu corpo, o

contexto a influencia; aprendendo a se

conhecer e se autogerir e autorregular para

um melhor caminhar, para melhor se

adaptar e para conhecer o outro e o

sistema e os valorizar.

Ela pode ainda perceber, claramente,

que suas projeções devem ser pautadas

no “SER” e não no “TER”. Aquilo que

depende diretamente delas e não do outro

ou da sociedade ou do sistema, deve ser a

base de suas escolhas pessoais,

profissionais, como cidadã. Portanto

escolher ser uma pessoa boa, gentil, ética,

feliz, com atitude sustentável, etc,

independente do ter sucesso, ter família,

ter dinheiro, pois nada disso pode ser

controlado 100% por elas, por melhor que

elas possam ser ou fazer. E tudo isso

minimiza a frustração, as chances de

sofrer de depressão (doença que atinge

cerca de 4,4% da população mundial,

segundo a OMS, sendo no Brasil 5,8% da

população) e até mesmo de cometer

suicídio (em 2020, Brasil ocupa o 3o lugar

em mortes de jovens por suicídio nos

mundo, segundo a OMS).

Para jovens de vocação religiosa, boa

parte dessas competências e habilidades

podem estar desenvolvidas, de forma mais

simples ou mais ampla, uma vez que

reconhecem o seu papel na sociedade e

têm plena consciência do “SER”. Dentro de

uma doutrina religiosa, onde na fé Cristã,

Jesus tinha seu Projeto de Vida muito bem

consolidado, bem como sua perspectiva do

“SER”, e se utilizava dos diferentes

recursos para conduzir seus projetos, há

muito no que se inspirar. Para as irmãs

Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade,

ainda há outras grandes inspirações, como

o próprio Monsenhor Domingos e a irmã

Benigna. Reconhecer neles e em suas

ações, todos os processos e aptidões

ligados ao eu, ao outro e ao sistema, a

noção do “SER” e conseguir se inspirar e

transpor para sua própria formação, é um

excelente roteiro de caminhada para o

desenvolvimento de um bom Projeto de

Vida.

É como ter um bom tutor ou mentor ou

professor, ou alguém que entenda a

importância destes processos. De qualquer

modo, essa figura eleita, religiosa ou não,

deste ou de outro tempo, próxima ou

distante, precisa representar

responsabilidade, precisa ter um histórico

ou mesmo aptidões que a conecte aos

desafios que aguardam um indivíduo que

atravessa sua jornada em pleno século

XXI.

E quanto mais cedo jovens e adultos

receberem ou tiverem acesso a essas

orientações, mais tempo eles terão para

trabalhar todos esses processos em si,

construindo-se de forma mais segura,

saudável, confiante, assertiva e feliz;

ampliando as chances de atingir um

contexto pessoal e sócio-ambiental mais

harmônico e equilibrado.

Fontes:

BNCC 2017

Goleman, Daniel e Senges, Peter -

O foco Triplo - uma nova abordagem para a

educação, editora Objetiva.

OMS 2017 - Dados sobre

Depressão e suicídio
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❖ SAÚDE

Marcas e cicatrizes

Betânia Diniz Gonçalves - Doutora em Psicologia e professora da PUC Minas

Viver produz marcas em cada um(a) de

nós. Se estamos vivos(as) vamos ser

“marcados(as)”. Sem a presença do outro

não nos tornamos humanos, e assim as

marcas são inevitáveis, elas nos fazem

humanos. Vejamos: a fala se aprende a

partir do outro que se dirige ao bebe para

que ele se construa como humano. O

aprendizado do caminhar precisa do outro

que nos apoia para que a construção do

equilíbrio com toda sua complexidade

possa se estabelecer no corpo que se

desenvolve e amadurece

neurologicamente. O saborear, gostar de

tal ou tal sabor, depende da oferta que lhe

é feita no início da vida. Essas e tantas

outras marcas nos tornam humanos, há

um humano que nos desejou humanos

também, e ao se dirigir a nós possibilitou

essas marcas humanas inevitáveis e

imprescindíveis.

Marcas podem ser mais profundas,

podem deixar cicatrizes. Cicatrizes se

fazem depois que um corte é fechado. Há

cortes necessários e há cortes que

mutilam. Há cortes que salvam, que

colocam limites. Aprender a lidar com o

não também nos torna humanos, e é um

corte necessário. Sem receber “não” a

criança não será incluída na cultura e vai

viver em um outro “mundo” que não

compartilha com os outros. Gosto de

pensar que o contorno do rio é que permite

que ele seja um rio, quando o rio perde o

contorno ele pode ser destruidor com o

que o rodeia e deixa de ser rio, passa a ser

inundação ou algo que o valha com

potencial destruidor. Margens são

fundamentais na nossa vida.

Tendemos a repetir relações afetivas ao

longo da vida. Experiências vivenciadas no

afeto familiar, no lugar de origem, são

repetidas por nós em nossas relações

afetivas e profissionais. Olha aí as marcas

que foram postas em nós nos

extrapolando. As nossas marcas impactam

os outros e são repetidas, às vezes, sem

que percebamos. Não é raro ouvir alguém

dizer, “na minha casa aprendemos

assim...”, “meu pai me dizia...”, “minha avó

falava assim...” . Inúmeras vezes

conscientemente nossas lembranças nos

trazem registros, marcas, cicatrizes,

medos, coragem, potenciais.

Inconscientemente também essas marcas

que temos nas lembranças e as que foram

recalcadas (guardadas, escondidas)

também se manifestam sem que tenhamos

controle ou percebamos o que estamos

fazendo. Aqui cabe uma pergunta: não

podemos controlar as nossas reações na

vida? Na vida humana não se põe bordas

como no rio? Estamos fadados a

repetições inevitavelmente? As respostas a

essas questões são complexas, não

podem se limitar a sim e não.

Como dito pelo filósofo, somos o que

fazemos com o que fizeram de nós. Sem

que o outro nos constitua, não somos. O

modo como o outro pode nos inserir na

vida e nos constituir pode ser que não

tenha sido do melhor jeito e esse jeito pode

ser repensado e ressignificado, pode ser

reinventado. Marcas e cicatrizes, vivências

de experiências violentas, excessos e

faltas, cuidados e descuidos podem ser

trabalhados para que tenhamos uma vida

mais feliz. Importa ser feliz e contribuir

para que outros, de nossa convivência ou

da comunidade, sejam felizes.

Culpar à própria história e às

oportunidades pelo que nomeamos

“traumas” e nos isentamos de

responsabilidade sobre nossas ações

impulsivas e inadequadas não favorece

uma vida equilibrada e saudável. É

preciso que cada um(a) olhe para si

mesmo, para sua história e se repense.

Aquilo que não é bom na “minha” história

pode ser ressignificado? Posso colocar

limites na repercussão violenta que foi

vivida no momento da minha constituição?

Posso fazer diferente do que foi traçado

pelo outro para o meu caminho? Posso

refazer a mim mesmo a partir do ponto em

que estou vivendo?

Sempre é tempo de se reinventar.

Violências atuais, às vezes, podem ser

impedidas ou interrompidas. Os fatos

passados não podem ser eliminados,

contudo podem receber novos sentidos e

assim se interrompe o ciclo de repetições e

cicatrizes amargas. Novas marcas e novos

caminhos são possíveis, mas é preciso a

decisão de olhar para si mesmo, relembrar

a experiência, nomear o vivido e construir

saídas novas e positivas para continuar a

caminhada que  queremos fazer.

“Para tudo tem conserto...” essa é uma

frase que está na memória coletiva e,

certamente, já foi ouvida por vocês. E é
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mais ou menos isso mesmo, para tudo tem

conserto, o que você gostaria de

“consertar” em você? O que você gostaria

de dar novo contorno em sua vida? Viver

como se a vida estivesse prescrita sem

espaço de renovação faz limitar a

existência. A compreensão do prescrito

pode ser redesenhada e novas marcas

mais leves podem ser postas sobre as

marcas e cicatrizes antigas.

É preciso cuidar de si, das marcas e

cicatrizes, viver e se abrir para o belo, para

o prazer, para o encontro, e enxergar o

potencial do caminho sem as amarras dos

fatos que já não estão mais sendo

vivenciados. E de novo o outro chega

como parte dessa reconstrução de marcas,

sozinha é impossível ressignificar as

marcas que foram postas por outros e

acatadas por você... é preciso um

interlocutor(a) para se olhar e projetar uma

nova vida.

❖ CULTURA

Viva Santo Antônio! Viva São João! Viva São Pedro!

Por Irmã Márcia Almeida Santiago - Conselheira responsável pelo departamento de Educação da CIANSP

O mês de junho é conhecido desde a

antiguidade pelas alegres festividades que

pediam a fartura das colheitas. Com o

cristianismo os festejos foram voltados

para a comemoração de Santo Antônio

(13), São João Batista (24) e São Pedro

(29).

Santo Antônio: Aquele que teve muito

cuidado pelos pobres, nasceu em Lisboa

(Portugal), no dia 13 de junho de 1231. É o

santo junino com maior devoção popular. É

chamado de “Santo dos Pobres” e também

muito procurado, no Brasil, como santo

casamenteiro, por ter ajudado moças

pobres a conseguirem os dotes para o

casamento.

São João Batista foi o precursor de

Jesus. Ele se alegrou com a chegada do

Messias, ainda no ventre de sua mãe,

Isabel, quando esta recebeu a visita de

Maria em sua casa Ele foi o único profeta a

anunciar a chegada do Messias e a

mostrá-lo no meio do povo. Ele batizou no

Rio Jordão o próprio autor do batismo. Foi

ele quem apontou Jesus, proclamando-o

Cordeiro de Deus.

São Pedro foi o primeiro a ser chamado

por Jesus, com seu irmão André. Jesus o

convidou para deixar o barco na praia, ir

caminhar com Ele, pois o faria pescador de

pessoas. Pedro prontamente deixou tudo e

passou a caminhar com Jesus. Foi o

primeiro a professar a fé em Cristo, quando

disse: ‘Eu sei que tu és o Messias, o filho

do Deus vivo’.

De Portugal as festas juninas foram

trazidas para o Brasil e ganharam especial

destaque, pois aqui elementos das culturas

indígena, europeia e africana se unem em

perfeita harmonia. Em nenhum lugar do

mundo há esse detalhe tão importante e

rico.

Das aldeias indígenas, vieram o milho,

o amendoim, a mandioca, a abóbora e a

batata-doce. A quadrilha e as roupas

típicas foram importadas da França pelos

portugueses. Ainda de Portugal temos

também o quentão. Da África veio o
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cuscuz e a canjica, a oralidade, as músicas

e os instrumentos também têm fortes

traços da cultura africana. Uma lenda

antiga conta que o nascimento de João

Batista foi anunciado com o acender de

fogueiras nas montanhas.

Nas Festas Juninas cada brincadeira,

dança, comida tem um significado, um

simbolismo e cada região tem sua maneira

própria de celebrar o mês de junho, o que

não falta é muita alegria e entusiasmo.

Para terminar, compartilhamos uma

delícia típica ensinada por Leidiane Maria

Soares, mãe de um estudante da Rede

Piedade de Educação:

CUSCUZ DOCE
1 litro de leite
1 pitada de sal
½ kg de tapioca granulada
1 lata de leite condensado
1 garrafa de leite de coco
1 pacote de coco ralado

Despeje a tapioca numa travessa,

coloque o sal, o leite de coco, o leite

condensado e o coco ralado misture tudo e

reserve.

Ferva o leite e coloque na mistura

mexendo delicadamente até incorporar.

Deixe descansar por 40 min. Se desejar

regue com leite condensado e cubra com

coco ralado.

❖ VOCACIONAL

Você sabe o que é Vocação?

Por Irmã Jéssica Luana de Souza - Auxiliar de Nossa Senhora da Piedade

Vocação… É conhecido por todos que

vocação é um chamado que vem de Deus!

Logo cada um de nós precisa oferecer uma

resposta. Mas como responder se não

compreendemos a pergunta? A vocação é

um sussurro ao coração. Um gentil convite

para a nossa verdadeira felicidade que

transcende tristezas e alegrias, conquistas

e desafios. Não se resume a escolher

uma coisa para fazer e vai além de um

estilo de vida. A vocação se refere à

essência do ser! Aquilo que está no cerne

da nossa existência! Seja na Vida Laica,

Sacerdotal, Matrimonial ou Religiosa

Consagrada é uma escolha que nos

acompanha por toda a vida!

Encontramos aqui um espaço para nos

auxiliar na reflexão e compreensão da

nossa vocação! Ela é um chamado que

necessita de uma resposta de amor que

nos conduz à uma busca constante de

Deus.

Buscar ao Senhor é abrir o coração

para escutá-lo, é disponibilizar a própria

vida para compreender o amor maior que é

o próprio Deus. Nesse momento podemos

escutar o chamado que o Senhor faz no

mais profundo dos nossos corações que é

a nossa vocação específica. Livremente

podemos acolher, compreender, discernir e

responder ao chamado do Senhor em

nossa história.
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Toque aqui e siga o Instagram @vocacioalciansp

Toque aqui e curta a página Vocacional CIANSP no Facebook

Toque aqui e acesse nossa página Vocacional Pastoral no site da CIANSP
8

http://www.ciansp.com.br/formulario-de-contato-vocacional/
https://www.instagram.com/vocacionalciansp/
https://www.instagram.com/vocacionalciansp/
https://www.facebook.com/vocacionalciansp
https://www.facebook.com/vocacionalciansp
http://www.ciansp.com.br/pastoral-vocacional/
http://www.ciansp.com.br/pastoral-vocacional/

