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Conheça a nova VOX DEI
Por Vanderlei Ferraz - Moderador Geral

A criação das primeiras edições da VOX 
DEI, foi para suprir uma necessidade 

para todos estarem informados sobre o 
que acontecia na Comunidade, tanto os 
membros quanto os benfeitores. Tínhamos 
uma seção especial para os benfeitores. 
Lá era anunciado os eventos, atendimentos, 
missões, tudo o que acontecia na Vida 
Comunitária. Também trazíamos 
a Palavra do Fundador sobre algo.  
Nessa versão digital da VOX DEI, o nosso 
principal desafio é conectar o nosso 

De impressa a versão Digital, a nossa revista VOX DEI traz uma nova cara, uma 
nova versão e muitas novidades.

CARISMA da Radicalidade, junto ao que a 
Igreja nos traz, em uma linguagem que alcance 
o coração de tantos. Queremos destacar 
também essa importância vocacional trazida 
na nossa Revista, pois podemos divulgar 
aquilo que a Igreja necessita e conhecer mais 
a fundo nossa Comunidade e tantas outras.  
Nesta nova versão, a grande Graça é ter 
mais pessoas que contribuem para que ela 
aconteça, tendo pessoas que nos ajudem 
a levar a Palavra de Deus para muitos e 
ajudá-los nesse processo de Conversão. 

NEWSVOX DEI

Na edição deste mês da VOX DEI,  veremos 
por aqui, a Palavra do Nosso Pai Fundador, 
Padre Fábio Lima, com reflexões feitas em 
suas homilia; Teremos  aquilo que a Igreja nos 
ensina, aproveitando o mês de Agosto, tendo 
esse direcionamento Vocacional por semana; 
Teremos também um texto dedicado a um 
Santo da semana e por último uma sessão 
exclusiva de Retiro Pessoal, com exercícios de 
Oração, para que além de criar essa intimidade 
com Deus cada vez mais, também poderá 
beber um pouco de nossa espiritualidade.

Palavra do Fundador

Nesta passagem, Jesus vem nos dizer que 
os fariseus estão preocupados não com 

a Tradição, mas sim estão preocupados com 
a atitudes de lavar as mãos, de purificar os 
utensílios, ou seja, só estão preocupados com 
aquilo que é visível. Eles perceberam que os 
discípulos de Jesus não lavam as mãos e vão 
o questionar, porém, Jesus vai dizer que o que 
suja o homem não é aquilo que vem de fora, 
mas sim o que vem de dentro,  para as pessoas 
perceberem que muitas vezes não é a atitude,  
que purifica ou suja a vida do homem, não  
é isso, o que  realmente torna um homem 
impuro é aquilo que sai de dentro.
Quantas vezes nós ficamos preocupados 
com o exterior, o que fazer, o que falar, e não 
temos essa mesma preocupação com aquilo 
que é interior, aquilo que esta dentro de nós. 
Os fariseus cumpriam tanto os gestos, que 
o coração e a vida, estavam completamente 
longe do projeto  que Deus de fato desejava 
do ser humano. 
Muitas vezes nos preocupamos tanto com atos 
exteriores, com aquilo que  as pessoas veem, 
mas devemos ter o nosso olhar preocupados 
com aquilo que Deus vê no nosso escondido, 
aquilo que está no profundo da nossa alma, 

“Colocar nossa vida nessa 
transformação é decidir que 

eu preciso de Deus.”

Por Pade Fábio Lima - Fundador
Homilia do dia 04/08/2020

Quais são e aonde  
estão nossas impurezas?

do nosso coração, coisas que muitas  vezes, 
nós fingimos não existir, e é isso que nos 
torna impuro, é  não reconhecer que dentro 
de mim habita muitas vezes, a prepotência, 
o sentimento e pensamento mal, reconhecer 
que dentro de mim, existem as paixões 
desordenadas, aquilo que vai nos levando 
para longe de Deus e são coisas que as pessoas 
não veem, são realidades que as pessoas não 
tocam, elas tocam e veem aquilo que é exterior 
e é por isso que na nossa sociedade a cada dia 
que passa, cresce grandes  preocupações com 
aquilo que é exterior, mas quanto tempo nós 
gastamos para cuidar da limpeza interior? Não 
é que devemos andar mal cuidados, mas o que 
Jesus vem nos questionar hoje é isso: O QUE 
NOS TORNA IMPUROS? Esse processo de 
purificação exige de mim, exige de você um 
esforço. 
Colocar nossa vida nessa transformação é 
decidir que eu preciso de Deus, que eu vou 
deixar ser iluminado por Ele, é parar de perder 
tempo com o exterior e gastar tempo com 
aquilo que purifica, com aquilo que fortalece, 
com aquilo que da sentido no nosso existir. 
Graças a Deus que Ele levanta na historia da 
nossa vida homens e mulheres que são esse 

sinal  para nós, esse sinal de Deus dizendo que 
ainda dá tempo de entendermos o que é que 
nos faz homens e mulheres dignos do Céu, é 
aquilo que sai de  dentro de nós, porque fazer, 
qualquer um faz, mas precisamos nos esforçar 
nessa pureza de coração. 
Veja que somos cercados por tantas maldades, 
coisas que nem imaginamos, mas as realidades 
ruins estão ao nosso redor, e nós se não 
cuidarmos , acabamos nos deixando levar. 
Que possamos deixar a nossa vida ser 
iluminada por este olhar de Deus que se volta 
para mim e para você, para que nós possamos 
compreender que Deus, quer dar a mim e a 
você um coração que seja puro, um coração 
sem maldade, sem malicia, olhos puros, 
ouvidos puros, porque não é de fora. 
O diabo pode tentar fazer o que for, se dentro 
de mim há fortaleza, há certeza de quem eu 
sou, em quem esta minha confiança, quem 
dá sentido para minha vida, ele vai continuar 
tentando e não conseguir nada, pois sabemos 
que aquele que habita em nós é muito maior 
do que qualquer coisa que está fora. 
Que nós possamos deixar essa Graça de Deus 
acontecer em nós e deixar que Deus purifique 
o nosso coração e os nossos pensamentos.

Evangelho (Mt 15,1-2.10-14)

1Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da Lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus, e perguntaram: 2“Por que os teus discípulos não 

observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão!” 10Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: “Escutai e 

compreendei. 11Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro”. 12Então os 

discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: “Sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras?” 13Jesus respondeu: “Toda 

planta que não foi plantada pelo meu Pai celeste será arrancada. 14Deixai-os! São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois 

cairão no buraco”.
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Quantas vezes já lemos a passagem de 
Mateus (Mt 5), que nos fala sobre as 

bem-aventuranças? Mais especificamente no 
seguinte trecho: “Felizes os pobres no espírito, 
porque deles é o Reino dos Céus.” (Mt 5,3). O 
santo que pode nos trazer toda essa dimensão 
de humildade frente as diversidades de uma 
sociedade, é o nosso São João Maria Batista 
Vianney (1786 – 1859).
Podemos trazer um dos seus aspectos mais 
reluzentes, que é a ignorância. Advinda da sua 
própria pessoa devido ao ambiente em que 
nasceu, como filho de camponeses, nascido 
na França, e o ambiente histórico, a Revolução 
Francesa (1789 – 1799). Desde criança, 
Vianney, sonhava em ser sacerdote, porém 
nem tudo favorecia para que isso acontecesse, 
podemos citar os seguintes fatores que o 
desfavorecia: as questões políticas daquele 
período; e as condições financeiras da sua 
família, ao todo seus pais tinham 7 filhos.
Vamos fazer uma pausa para refletir alguns 
aspectos de Vianney. No livro Os Santos de 
todos os dias (2010, p. 223) o descreve da 
seguinte maneira: “Era um camponês de 
mente rude e, segundo contam, tinha poucos 
dotes pessoais [...] péssimo desempenho 
mental [...]”. E o classificavam como “incapaz 
de guiar consciências”. 
Imaginemo-nos sem grau de instrução algum 
nos dias de hoje, e ao mesmo tempo temos 
sonhos ou planos para a nossa vida, no entanto 

Por Rone Hebert - VOCACIONADO 

São João Maria Vianney¹

para realizarmo-los é necessário o dispêndio 
de tempo, talvez custo ou algum tipo de 
ajuda. Mas não temos acesso a suporte algum, 
como faríamos para realizar os nossos sonhos 
ou planos perante a escassez de condições 
apropriadas?
A pobreza de espírito, que Mateus nos fala, 
faz-me refletir através da história de Vianney, 
em que a verdadeira vida acontece quando o 
mundo em si não é o meu limite para ser quem 
realmente eu sou, e isso implica na realização 
dos planos de vida. A gente sempre imagina o 
sucesso vestido de gravata e um sapato social, 
mas às vezes ele pode estar de sandálias, e 
desta forma a vida também acontece.
Voltando para a história de Vianney, passarei 
agora por alguns pontos da sua infância e farei 
um paralelo da sua vida quanto sacerdote, para 
entendermos que os santos tem uma trajetória 
construída por decisões, e não pelo acaso.
Quando criança sua mãe o presenteou com 
uma pequena imagem de Nossa Senhora. 
Vianney dizia em relação a Nossa Senhora que 
aprendeu a amá-la antes mesmo de conhecê-
la. Quando Vianney tinha uns 4 anos, saiu 
sem dizer nada a ninguém, depois de muito o 
procurar, sua mãe o encontra ao se dirigir a 
um estábulo, e em um canto escuro entre dois 
animais, ali ele estava, ele, rezando com todo 
o fervor.
O interessante sobre a história de Vianney, 
que ela é inteiramente documentada, ou seja, 

há muitos detalhes da sua caminhada desde 
criança. A questão do jejum e penitência 
eram características singulares de Vianney, 
pois ele mesmo declara no final da sua vida 
que ele exagerava principalmente no jejum. E 
isso era o combustível que o tronava cada vez 
mais santo, ao ponto de ser um sacerdote de 
referência.
Naquele período o povo costumava comungar 
uma vez por ano e se confessar o mínimo 
possível e Vianney se indignava com esse fato, 
no entanto ele sugere que o povo comungue 
pelo menos a cada domingo. E isso nos faz 
remontar aquele período, o qual as pessoas 
estavam crescendo sem religião e sem 
catequese, assim podemos entender o olhar 
que Vianney tinha para o povo. E ele entendia 
a necessidade de existir bons sacerdotes, pois o 
povo precisava, e por essa visão de necessidade 
que também surge a missa rezada, e não 
simplesmente celebrada.
A cidade onde Vianney exerceu seu ministério 
foi em Ars, na França. E ele também ficou 
conhecido como Cura d’Ars . Ele fica bem-
afamado por conta das confissões e muitas 
pessoas começam se deslocar de longe para 
confessarem-se com ele. Sua presença em 
Ars fez com que a cidade fechasse as quatro 
hospedarias e as tavernas, para a construção 
de igrejas.
O dia da sua morte é comemorado o dia 
do sacerdote, 04 de agosto. Pela sua bela 
história de vida e como exemplo de entrega 
ao chamado de Deus, ele foi intitulado como 
patrono dos párocos.

                   Curiosidade:  
Após sua Crisma, João Maria 
Vianney, acrescentou o nome de 
Batista, pois ele admirava sua 
caminhada, assim, seu nome ficou 
João Maria Batista Vianney.

Santo da Semana

Dizem que o mês de agosto é o mês do 
mal agouro... Esta imagem nasce da 

cultura popular.
Eu prefiro ficar com o tema da Vocação, do 
chamado de Deus a todos os batizados! 
A palavra vocação vem do latim vocare 
que significa chamado. Todos nós somos 
chamados, de uma forma ou de outra à fazer 
algo, à alguma coisa. A dar uma resposta ao 
apelo que Deus nos faz a viver: primeiro 
chamado de Deus... a VIDA.
Antigamente Vocação significava qualquer 
espécie de aptidão. Por exemplo: aptidão para 
medicina, música, artes, etc.. Depois ele foi 
adquirindo um significado religioso passando 
a designar o chamado de Deus.
Vocação sempre indica um chamado, e quem 
chama sempre deseja alguma resposta da 
pessoa a quem chama. 
Deus não age de forma diferente. Só que, ao 
chamar, Deus, antes de pedir Ele dá. Deus 
chamando o homem lhe dá a vida, a existência, 
e com a vida, dá-lhe também a liberdade.
Depois de ter chamado o homem para a vida, 
Deus torna a chamá-lo, porque há muitas 
coisas que Deus deseja fazer no mundo através 

“Ao conformarmos a nossa vida 

com a Sua, vivendo como Ele no 

amor, adquirimos a verdadeira 

liberdade para respondermos à 

nossa vocação”.  

São João Paulo II

Especial: Vocação
Por Pe. Luiz Claudio A. Braga – Sacerdote da arquidiocese de São Paulo. Jornalista. Apresentador. 
Filosofo. Graduado e pós graduado em Teologia Pastoral. Pároco da Igreja de Santo Antônio no 
bairro da Barra Funda – SP.

do homem. Deus não quer mais agir sozinho. 
Por isso, quando Deus chama, Ele chama para 
pedir alguma coisa, confiar alguma missão. O 
chamado de Deus é sempre um desafio: 
1. Ao sermos chamados à vida, nos 
comprometemos a cumprir uma determinada 
missão que todos os outros possam viver bem. 
Eu vim para que todos tenham vida!”(Jo 10,10)
2. Ao sermos chamados à fé, pelo batismo, nos 
comprometemos a seguir os ensinamentos 
de Jesus Cristo e a colaborar com os homens 
na busca da verdade e do bem vivendo como 
irmãos. A sermos seus discípulos.
3. Como discípulos agimos no mundo a partir 
de um estado de vida (sacerdotal, religiosa, 
matrimonial), assumimos um compromisso 
específico com a comunidade humana, de 
ajudá-la a encontrar a felicidade. E a felicidade 
está em experimentar a o amor de Deus, na 
sua compaixão e misericórdia para conosco. 
Principalmente nos seus filhos mais dispersos 
e desgarrados.
Para que isso aconteça é indispensável que cada 
um faça desabrochar e fortificar a vocação que 
está em seu interior (Mt 25,14-30). 
As capacidades e dons que temos devem estar 

voltados para as necessidades dos outros. 
Quanto mais o homem está voltado para o 
outro, mais realizado e feliz será. O verdadeiro 
amor é o que busca a felicidade do outro e não 
a própria. Esta é a nossa maior vocação. E a 
resposta é dada na vida: na vida sacerdotal, na 
vida matrimonial (em cada família), na vida 
religiosa ou no estado de vida consagrada e 
na vida dos leigos e leigas que exercem função 
pastoral em nossas comunidades paroquiais. 
Podemos dizer que vocação é a oferta divina 
que exige uma resposta e um compromisso 
com Deus. Na vida, na nossa existência. Eis 
o nosso compromisso, eis a nossa missão e 
em alguns momentos eis a cruz que devemos 
abraçar. Não desistamos!

Especial do mês

¹ Shala, Tiago Benadiel. Os Santos de todos os dias.   
Trouch, Francis, O Santo Cura d’Ars: São João Batista Maria 
Vianney –Patrono Oficial dos Párocos
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Leitura

Meditação

Por Camila Araújo - COFUNDADORA

“Quando rezamos falamos 
com Deus, quando lemos 
é Deus que nos fala.” (São 

Jerônimo)

Os retiros que realizamos em nossa 
Comunidade são baseados nesta prática 
da Lectio Diniva. Todos os dias, façam 
o exercício de viver a Meditação do 
Evangelho e toda a liturgia diária através 
desta prática, que será uma grande ajuda 
para se preparar e bem viver os retiros e 
direções de nossa Comunidade para você. 
A lectio Divina (leitura  divina),  uma  leitura  
meditada  e  orante da Sagrada Escritura. 
O objetivo dessa prática é o encontro com 

Lectio Divina²

Contemplação

Ler  com  calma e  atentamente  o  texto  da  Bíblia.  Reler o texto para entender o que o texto diz. Imaginar as pessoas, o lugar, as coisas (“entrar” 
na cena); O que fala o texto? É necessário está atento aos detalhes: o ambiente, o desenrolar dos acontecimentos, os personagens do texto, quais são 
os diálogos, a reação das pessoas; procurando perceber os seus sentimentos, as questões mais interessantes, as palavras e trechos que chamam mais 
atenção. Esse passo é o que exige maior esforço da nossa parte.

Retiro Pessoal

o Senhor, ouvir a sua voz, e colocar em 
prática o que Ele quer para a nossa vida. 
O Sínodo dos Bispos, em sua XII Assembleia 
Geral Ordinária, tratou da “Palavra de Deus 
na vida e na missão da Igreja”, dedicando um 
capítulo para abordar a lectio divina. Também 
podemos facilmente encontrar, no site da 
Santa Sé, as meditações da prática da leitura 
orante pelo Papa Bento XVI, que servirão de 
inspiração àqueles que desejam aderir à prática. 
Nas mensagens do Papa Francisco também 

podemos descobrir que “A lectio divina 
introduz a conversação direta com o Senhor 
e desvela os tesouros da sabedoria. A amizade 
íntima com Aquele que nos ama torna-nos 
capazes de ver com os olhos de Deus, de 
falar com Sua Palavra no coração, conservar 
a beleza dessa experiência e partilhá-
la com quantos têm fome de eternidade. 
Ao inciar a Lectio Divina devemos rezar para 
que o Espírito Santo aja em nós, e a seguir, 
fazemos os seguintes passos:

Meditar, procurando ver o que a Palavra de Deus tem anos dizer, atualizando o texto e ligando-o com a vida. O que diz o texto de forma pessoal 
para mim? Este é o momento de se colocar diante da Palavra. É hora de “ruminar”, saborear a Palavra de Deus. Na meditação vamos questionando, 

confrontando a passagem com a nossa vida, por meio do Espírito Santo.

Oração
O que o texto me faz responder ao Senhor? A oração nasce como fruto da meditação. Os sentimentos nos levam a dar uma resposta a Deus. Através 
do Espírito Santo, nos é suscitado o louvor, a súplica, a oração penitencial, a oferta.

O que a Palavra faz em mim? É o próprio Deus que age em nossas vidas. É permitir a ação de Deus que recebe a nossa oração e nos leva ao Seu 
coração. Na contemplação nós somos impelidos a ser como Cristo.

Vamos praticar?

Agora é a hora de juntos praticarmos a Lectio 
Divina. 
Comece preparando o ambiente, esse 
é um passo muito importante para 
adentrarmos em conexão com Deus.  

Use de Imagens, Crucifixo, vela, etc.  
Além de prepar o ambiente, agora é hora 
também de preparar a mente, concentre-
se, desligue o celular, desconecte-se de tudo 
a sua volta que possa ser uma distração. 

Para esse início, sugerimos que comece a 
praticar com o Evangelho do dia. 
E assim iniciemos nossa Lectio Divina, 
degrau a degrau vamos subindo para criar 
essa amizade e intimidade com Jesus Cristo. 
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