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Editorial

“No sétimo dia Deus já havia con-
cluído a obra que realizara, e nesse dia 
descansou. A bençoou Deus o sétimo 
dia e o santificou, por que nele descan-
sou de toda a obra que realizara na 
criação. (Gn 2, 2-3)

Quando Deus criou o mundo, Ele 
descansou no sétimo dia. Atualmente, 
trabalhamos demais, nos preocupamos 
mais ainda... Quando temos uma folga 
é para “carregarmos pedra” e assim va-
mos seguindo...

Nós não estamos conseguindo orga-
nizarmos nosso tempo, pois queremos 
fazer tudo, e como isso é impossível 
deixamos algumas coisas de lado.

Não estamos conseguindo nos dar o 
tempo necessário para descansarmos e 
muito menos para Deus.

Julgamos necessário o que realmen-
te não é. Valorizamos acumular/ganhar 
mais dinheiro para satisfazermos às 
nossas falsas necessidades imposta pela 
sociedade consumista.

Agora, vamos botar os pés no chão e 
nos perguntarmos: isso me faz feliz? Ge-
ralmente o que se consegue é um vazio 
imenso acompanhado de uma angústia. 
Mas por quê? A resposta é outra pergun-
ta: onde está Deus em nossas vidas?

Pois é...
Nesta edição o Papa Francisco nos 

faz refletir se percebemos os anjos que 
Deus coloca no nosso caminho, mas 

nós, dominados pelo medo ou a incre-
dulidade ou então pela euforia, deixa-
mo-los do lado de fora... E o presidente  
da CNCMB, Paulo Lúcio Alves, nos 
mostra que sem Deus, nada somos. 

Devemos reavaliar nossas atitudes, 
o que é mais importante para nós, pe-
rante Deus e as nossas famílias.

E por falar em família, agosto é o mês 
dos pais, das vocações... É celebrada a Se-
mana Nacional das Famílias e também a As-
sunção de Nossa Senhora aos Céus.

Peçamos a Nossa Senhora que inter-
ceda por todos nós: filhos e filhas; pais, 
mães, sacerdotes e por todas as famílias 
de todo o mundo. Para que sejamos 
mais receptivos ao amor do Pai e acei-
temos a ajuda de nossa Mãe Celestial 
nesta caminhada rumo ao Pai e para que 
saibamos reconhecer os anjos que Deus 
coloca em nossas vidas. Para que no fi-
nal da nossa jornada, sintamos a alegria 
da missão cumprida.

Agradeço a Deus, pelos anjos/fa-
mília que Ele me deu e peço que os dê 
saúde, felicidade e muitos anos de vida 
para que possa desfrutar da convicência 
deles. 

Parabenizo todos os pais que aceita-
ram a difícil missão de educar, amar e 
criar seus filhos.

Feliz dia dos pais!
Salve Maria!

Janaína V. alVes

Tempo necessário



Mensagem do presidente

O que é mais importante para o Cris-
tão? Porventura seria o dinheiro? Poucas 
pessoas não se preocupam com a ques-
tão: “Como ficarei rico?” 

Entretanto, há muitos ricos que, desen-
ganados pelos médicos, dariam  toda a for-
tuna que tem em troca da saúde perdida. 

Com isso o prezado leitor pode ob-
servar que a saúde é mais importante que 
o dinheiro. Há outros que possuem di-
nheiro e saúde. Porém, a desarmonia no 
lar os torna infelizes. Portanto, felicidade 
é mais importante que dinheiro. Este não 
promove felicidade para ninguém, pois 
há ricos que, em desespero, se suicidam. 

Existe ainda o terceiro fator mais 
importante que o dinheiro. Certa vez, al-
guém disse que, entre o dinheiro e a in-
teligência, preferiria a última, pois tendo 
esta, ganharia aquele. Quem não conhece 
pelo menos uma pessoa que perdeu toda 
a sua  fortuna e, por falta de inteligência, 
não pôde reconquistá-la? 

Quem não conhece alguém que, per-
dendo seu haveres, logo o recuperou, 
graça à inteligência? Por esses exemplos, 
o leitor verá que na vida do Cristão há 
muitas coisas que, em importância, supe-
ram o dinheiro. 

Que dizer de conquistar as quatros 
coisas conjuntamente? Parece que este é 
o ideal a ser alcançado. Entretanto não é. 
Existe algo infinitamente mais importan-

te, sem o qual nada vale a saúde, o amor 
no lar, a inteligência, o dinheiro e tudo 
quanto o homem possui. 

Disse uma vez Jesus “ Pois que apro-
veita ao homem ganhar o mundo inteiro, 
se perder a sua alma?” (Mt 16,26). 

Veja, caro leitor: possuir muitos bens 
e outras coisas mais, e não ter a vida eter-
na, equivale a não possuir nada. 

Dar preferência a qualquer empreen-
dimento terreno e deixar a imortalidade 
em segundo plano é o mesmo que prefe-
rir a palha em lugar do trigo. 

Para o homem, o bem mais importan-
te é a vida eterna. Todas as outras coi-
sas são secundárias. Todo aquele que se 
entrega aos prazeres terrenos, à busca de 
riquezas deste mundo, ou a qualquer ou-
tro empreendimento secular, em vez de 
buscar em primeiro lugar a vida eterna, 
está desperdiçando os preciosos momen-
tos da vida. 

Um dia verá que a existência foi inú-
til, pois não aproveitou o privilégio ao seu 
alcance. Fez tudo, mas deixou de fazer o 
essencial. Não adquiriu a vida eterna. 

Buscai ao Senhor, enquanto o pode 
encontrá-lo.

Salve Maria!

Paulo lucio alVes
Presidente da CnCMB

o que é mais importante?


