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EDITORIAL

Tivemos eleições para nova direito-
ria em novembro de 2012. E, este 
ano, entramos com firmeza para 

mais um ano de muitas missões, conti-
nuando todo o trabalho e o empenho da 
diretoria passada, com muita seriedade, 
esforço e compromisso. Também chega-
ram novos voluntários para compor nos-
sa equipe. Estamos confiantes no nosso 
Projeto, para podermos a cada dia efeti-
var a promoção das famílias assistidas, 
propiciando a cada uma delas a digni-
dade e o respeito merecidos. Portanto, 
agradecemos aos cooperadores da Casa 
Samaritana, com os quais esperamos po-
der contar novamente este ano, para que 
o milagre da partilha que Jesus nos en-
sinou possa acontecer. Deus abençoe a 
todos.

Márcia Guimarães
Vice presidente

40 ANOS DA COMUNIDADE 
DO CAMINHO NOVO

Estamos comemorando 40 anos de Fundação da Nossa Comu-
nidade do Caminho Novo.Partilhamos em 28 países a alegria de 
sermos irmãos e irmãs em Jesus Cristo igualando ao nosso desejo 
comum de levar aos homens a Boa Nova da Ressurreição.
Comunidade, este bem tão precioso, onde hoje mais de 1500 ir-
mãos se engajaram,como está escrito em nosso estatuto, “unica-
mente por causa de Cristo e do Evangelho” num humilde caminho 
de uma vida partilhada.

Natal 2012
“Nunca tive um dia de Natal tão feliz”Dona Leonídia, assistida pelo Projeto

No dia 15/12/2012, sábado, aconteceu, 
na sede da Casa Família Santuário de Vida no bairro Realengo, 
a festa de Natal das famílias participando do Projeto Social da Casa Samaritana. 

     A festa foi organizada  por toda a equipe da Casa Samaritana, diretoria, 
voluntários, serviço social se empenhou totalmente para fazer desse dia um 
dia cheio de alegria, de amizade, de ternura, etc...

em breve, um verdadeiro Dia de Natal!
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30 ANOS 
DA CASA SAMARITANA
Eu e minha amiga Glorinha fomos chamadas a viver a palavra de 
Deus e, de uma maneira especial naquele dia, nos tocou em Mateus 
25, 31-46:
«Eu estava com fome e me destes de comer; eu estava com sede e me 
destes de beber;eu era forasteiro e me recebestes em casa; estava nu e 
me vestistes; doente e cuidastes de mim; na prisão e fostes visitar-me.»

30 ANOS DE ALEGRIA
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PALAVRAS 
DAS PRESIDENTES

Gostaria de começar com esta 
citação de 1ºJoão 4,7
¨Caríssimos, amemo-nos 

uns aos outros, porque o amor vem 
de Deus e todo o que ama é nascido 
de Deus e conhece a Deus¨.

Nestes últimos dias tenho pen-
sado no motivo do crescimento da 
violência em nosso país; assassina-
tos, sequestros, roubos e etc. Pude 
então perceber que as pessoas estão 
cada dia mais se distanciando de 
Deus e automaticamente se distan-
ciam do amor. Deixam de ser gente, 
ser pessoa, perdendo sua identidade 
mais profunda; filhos amados por 
Deus.

Quatro anos estive a frente 
como presidente da Casa Samari-

tana e pude também entender que 
poderíamos dar muitas coisas ma-
teriais para as famílias assistidas no 
nosso projeto Social.

Mas se não estabelecêssemos 
uma relação de amor permitindo 
que cada membro dessas famílias 
descobrissem o encanto de ser pes-
soa, a alegria de ser gente, mergu-
lhados no sentido da vida doada, 
nada estaríamos fazendo para a pro-
moção humana delas.

Como escreveu padre Fábio de 
Melo: «Possuir-se para disponibili-
zar-se, nisso consiste os dois pilares 
do conceito de ser pessoa.»

Me tornei mais pessoa e me 
disponibilizei a olhar estas famílias 
como Deus sempre as olhou, res-
gatando suas dignidades. O quanto 
vi famílias dizendo que já estavam 
ganhando um salário minimo e po-
deriam deixar o lugar para outra 

família. Muito pouco para deixar-
se consumir por amor ao outro. 
Dessa forma que continuaremos a 
construir o Projeto da Casa Sama-
ritana, acolhemos o amor de Deus 
para assim amarmos uns aos outros, 
porque o amor vem Dele.

Contribua com nosso Pro-
jeto para que esse amor não pare 
de circular. Amor em mim, amor 
em ti, amor em nós eu digo que 
sim!!!!Abraço fraterno.

 
Márcia Amaral

« Porque a fome dos que morrem de fome não tem outra 
solução senão a nossa partilha, porque não basta sonhar 
com uma sociedade mais justa e mais fraterna, agora, 
hoje, nós partilhamos nossos bens »

Essa frase é a primeira frase do Manifesto Comu-
nitário do engajamento definitivo na Comuni-
dade Caminho Novo, e, por causa dela, me en-

contro, hoje, como presidente da Samaritana!
Márcia que liderou durante quatro anos, com tanto 

carinho e tanta energia essa Obra da Samaritana,tinha de 
deixar por causa estatutária. É uma honra e tenho desejo 
de ser fiel e digna desse chamado. Mas ela deixou uma 

obra caminhando bem, com voluntários dinámicos e fun-
cionários, Jefferson e Itamar que percebem como nós, 
esse trabalho como uma participação na obra de Deus!

Todos vocês, benfeitores, colaboradores, padrin-
hos de Natal, parceiros fazem parte dessa corrente de 
amor: nós não podemos fazer nada sem a contribui-
ção de vocês , ainda mais agora que não temos mais 
convênio com a prefeitura! 

Que Deus abençoe a todos vocês, eu sei que as 
nossas famílias podem contar com a fidelidade e gene-
rosidade de vocês.

Ir. Brigitte

Amar é servir, servir é amar!
O Amor de Deus e aos irmãos, momentos de intensa edificação, espiritual e humana; construção perfeita.

Construção esta, que se ajusta em sua pedra principal, Cristo Jesus.
É em vão, gastarmos nossas forças, se não tivermos como primazia servir à Deus e aos irmãos.

Hoje, no projeto social da Casa Samaritana, o Senhor nos convida à servi-lo no irmão pobre necessitado 
e a entregar-nos cada dia mais de forma gratuita e pacífica e sem mancha.

Certamente, aqueles que se doam em um amor sincero e serviçal, são eles os maiores beneficiados. 
Simplesmente por deixarem-se conduzir pela força, ação e graça do Espírito Santo, serão eles, então, 

instrumentos de graça e salvação no meio dos irmãos. Nosso olhar em Jesus é Jesus à nos olhar.
O Reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo.

É servindo a Cristo, dessa maneira, que seremos agradáveis a Deus e teremos a aprovação dos homens. Portanto, 
busquemos tenazmente tudo que contribui para a paz 
e a edificação de uns pelos outros. (Rm 14, 17-19).

 Jefferson de Souza – Arrecadador da Casa Samaritana.
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Eu e minha ami-
ga Glorinha 
fomos chama-

das a viver a palavra 
de Deus e, de uma 

maneira especial naquele dia, nos tocou em Mateus 25, 
31-46:

«Eu estava com fome e me destes de comer; eu es-
tava com sede e me destes de beber;eu era forasteiro e 
me recebestes em casa; estava nu e me vestistes; doente 
e cuidastes de mim; na prisão e fostes visitar-me.»

Escolhemos 12 famílias e iniciamos o trabalho . 
Conseguimos com ajude construir a casa propria que 
demos o nome de Samaritana, porque seria um lugar 
onde acolheriamos todos os caidos que nos procuras-
sem. Seja pobre ou rico, estavamos de braços abertos 

para, em nome de Cristo, tentar le-
vanta-lo, alimenta-lo, vesti-lo, e, 
principalemente, dar-lhe o Amor.

Chegamos a atender 140 famílias sem que nada 
nos faltasse!

Agora, entendo que este chamado é o mesmo que os 
discípulos de Cristo receberam: “Vem e segue-me”, “faça 
o que Eu faço” e a promessa : “Não os deixarei nunca!” 

30 ANOS DE ALEGRIA  Jà se passaram 30 anos deste 
o primeiro passo e a escola de vida continua dando-nos 
a certeza queDeus precisa do nosso “sim”, como Ma-
ria. O dono da obra é Ele, por isso continua enquan-
to que o amor a Deus e aos irmãos estiver presente. 

Natalia Machado

30 ANOS DA CASA SAMARITANA 
Samaritana, Casa de Deus, casa de Amor

NATAL 2012

“Nunca tive um dia de Natal tão feliz”
Dª Leonídia, assistida pelo Projeto

A festa de Natal das famílias 
participando do Projeto Social da 
Casa Samaritana, aconteceu na sede 
da Casa Família Santuário de Vida 
no bairro Realengo, no dia sábado 
15/12/2012.

Ela foi organizada  por toda 
a equipe da Casa Samaritana,  que 
se empenhou totalmente para fazer 
desse dia um dia cheio de alegria, 
de amizade, de ternura, etc... em 
breve, um verdadeiro Dia de Natal!  

8h: 3 ônibus colocados gra-
tuitamente a disposição (quer dizer 
tambem motoristas que aceitaram 
de trabalhar de graça um Sábado) 
com 3 voluntários acompanhadores, 
estão cada um no seu ponto de par-
tida afim de “recolher” as famílias 
e leva-las até a Casa Família San-
tuário de Vida.

9h: o primeiro ônibus esta che-
gando, a equipe de acolhida esta 
pronta! E o sol brilha!

Logo, um delicioso lanche ce-
dido pelas empresas parceiras do 

projeto é servido, matando a fome e 
trazendo maiores sorrisos !

Podemos, então, receber, com 
as famílias todas, um jovem casal 
por um momento dinámico de evan-
gelização.

«Os Teatráveis» apresentou a 
peça «Rapunzel», alegraram e ani-
maram a todos.

Gisele, professora de Educa-
ção Física,  animou dinámicas entre 
mães e filhos e a equipe de anima-
ção das crianças organizou brin-
cadeiras, jogos, cuidou dos “acro-
bates” que pulavam nos pula-pulas.

Os Doutores Palhaços anima-
ram e alegraram o inicio da tarde das 
famílias com cânticos, brincadeiras, 

balas e distribuição de balões perso-
nalizados.

Então, chegou o tão esperado 
Papai Noel, a cesta cheia graça à 
generosidade dos padrinhos!

E foi, com muita alegria, festa 
e animação a distribuição de pre-
sentes, aventais, kit de higiene pes-
soal, alem das cestas básica, ovos, 
frangos.

“Que festa mais boa, 
uma coisa sagrada. 

Ficamos conversando a noite 
inteira sobre a festa 

e os meninos brincando”.
Emerson, marido da Rosangela, 

cadastrada no Projeto. 

Itamar Antônio dos santos 
Assistente Social
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JET: JOVENS NO ESTRANGEIRO

Jet, mas o que é isso? São jo-
vens voluntários que optam por 
ir para o estrangeiro, por um 

período de seis meses a dois anos. 
Eles servem a uma missão com 
várias dimensões : humanitária, es-
piritual, cultural, pastoral e de evan-
gelização, desenvolvida pela Comu-
nidade do Caminho Novo. A missão 
Jet existe em mais de dez países dos 
continentes Europa, África, Ásia, 
América do Sul, através de proje-
tos de assistência social, educação, 
saúde e outros. 

Cada jovem partilha o seu coti-
diano com os irmãos e irmãs da co-
munidade, participando dos tempos 
de serviço na casa da comunidade, 
de oração, de partilha fraterna.

Para não serem mantidos pelos 

seus países, cada jovem busca pa-
drinhos (financeiros e espirituais), 
no seu país de origem, com a finali-
dade de ajudar a sua missão.

Este projeto é um investimen-
to pessoal real, uma experiência que 
requer humildade, dedicação, acei-
tação da diferença. É também uma 
chance de dar e receber. Assim, os 
jovens podem se encontrar e apren-

der uns com os outros, descobrir ou-
tras culturas, crescer em maturidade 
e espiritualidade. Em resumo, ser Jet 
é seguir a Cristo, servindo os pobres.

Jets à Samaritana: Este ano, 
duas jets francesas estão em Di-
vinópolis para ajudar no projeto 
social. Elas são muito polivalentes: 
Claire já está aqui há um ano, é res-
ponsável pela contabilidade, por 
animações com os filhos das fa-
mílias assistidas e pelo delicioso 
suco de fruta! Aurélia, nova recruta 
(acabou de chegar da França), está 
aprendendo o português e, pouco a 
pouco, se adaptando. É com muita 
alegria e motivação que elas estão 
desenvolvendo esta missão neste 
ano novo!

Agradecemos
 As padarias:

TRIGOPAN que sustenta as crianças, famílias e... 
a equipe 3 vezes por semana, com varios pães deliciosos
MANÃ pelo bolo gigante cada mês
ARAIAL DE MINAS pelos biscoitos mensais
SÃO GERALDO pelos pães de sal mensais

 A floricultura AZALEIA
 SENACAFÉ
 O Marlon e equipe da Formatar pelos conselhos
 Todos os benfeitores cadastrados cuja regularidade  
 nos permite fazer algumas previsões!!!
 Todos os amigos que entregam na porta, ou nos chamam para 

 buscar doações diversas : roupas, moveis, utensílios, remedios, 
 panelas...

E não podemos esquecer todos os voluntários de um dia  
ou de sempre sem os quais nada poderia acontecer nesta Casa!

E muitos outros que no querem o nome deles aparecer !

A TODOS:  DEUS LHE PAGUE! 
Vocês estão prestando muito para Ele!

VAMOS NOS ENCONTRAR:
DIA EVENTO LOCAL

27 de Julho Noite dos Caldos Samaritana
12 de Setembro Chá da Samaritana Estrella do Loeste Clube
9 de Novembro Noite Italiana Samaritana

Cada mês, ou quasi, a Casa Sa-
maritana promove eventos 

para sustentar o projeto social: é muito 
trabalho por cada um dos voluntários, 
mas é necessario para conseguir a man-
ter as finanças!

O primeiro deles é o BAZAR da 
pechincha, arrumado com muito amor 
por Eliza e equipe (Ieda, Adaisa, Cida, 
Márcia do Zé, Sonia...) o terceiro ou 
quarto sábado de cada mês (já podem 
marcar: 24 de agosto, 21 de setembro, 
26 de outubro e 23 de Novembro)

Depois, vem todo os eventos que 
alegram o paladar:

2 Festivais de Sorvete, uma fei-
joada, o jantar do dia dos Namorados, 
a festa Junina do Divinópolis Clube já 
vos permitiram de vos alegrar conos-
co (sinão participaram, vocês perdiram 
muito!), enquanto que sustentaram 
o projeto: de uma pedra dois golpes 
como se diz na França!

Mas, vocês ainda terão a possibi-
lidade de participar:

Nós precisamos de vocês e... cada 
um precisa de se sustentar, não? Então, 
vem comer conosco, uma vez por mês!

SUSTENTAR 
E SE SUSTENTAR
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40 ANOS DA COMUNIDADE
É FESTA NO CÉU, É FESTA AQUI, É FESTA EM 28 PAÍSES!

Estamos comemorando 40 
anos de Fundação da Nossa 
Comunidade do Caminho 

Novo.Partilhamos em 28 países a 
alegria de sermos irmãos e irmãs 
em Jesus Cristo igualandoao nos-
so desejo comum de levar aos ho-
mens a Boa Nova da Ressurreição.

Comunidade, este bem tão 
precioso, onde hoje mais de 1500 
irmãos se engajaram,como está 
escrito em nosso estatuto, “uni-
camente por causa de Cristo e do 
Evangelho” num humilde caminho 
de uma vida partilhada.

A graça deste início realmente 
foi um dom do Espírito Santo. Foi 
Ele quem reuniu pessoas de cultu-
ra, religião e lugares diferentes e 

nos impulsionou a orar incessante-
mente, colocando em nossos cora-
ções a paixão pela unidade!

Estávamos convencidos de 
que as ocasiões de testemunhar 
de maneira radical a Presença do 
Cristo não nos faltariam. Assim o 
Senhor foi nos oferecendo espa-
ços para evangelização, através de 
Bispos, monges e madres tornando 
real nossa missão   Começamos en-
tão a organizar os retiros Caná pela 
unidade dos casais e das famílias, 
os retiros Siloé pela unidade da 
pessoa e os retiros para jovens. O 
Espírito Santo nos acompanha-
va na missão e até hoje podemos 
reconhecer sua presença em cada 
Grupo de oração onde tudo come-
çou. Em cada encontro Net for God 
que acontece em setenta países, 
em cada encontro ecumênico, em 
nosso instituto teológico, em cada 
Paróquia que nos foi confiada, em 
nossos projetos sociais e em nossos 
ciclos de formações confirma-se o 
grande sopro do Espírito Santo.

A Comunidade prosseguiu de-
cididamente acolhendo a Espiritua-
lidade da Renovação Carismática 

e a de Santo Inácio de Loyola. 
Através do nosso fundador Padre 
Laurent Fabre, um jesuíta, nós re-
cebemos a espiritualidade inaciana 
e os exercícios espirituais como 
uma graça de formação para toda 
a comunidade. Esta escola de for-
mação nos permite, em todos os 
países onde estamos, a continuar 
dando a nossa resposta ao Senhor 
Jesus. Ele que nos chama a respon-
der ao apelo que fez ao Pai em Jo 
17.21«Para que todos sejam um, 
assim como tu, Pai, estás em mim 
e eu em ti, para que também eles 
estejam em nós e o mundo creia 
que tu me enviaste».

Expediente 

Caminho Novo Informativo 
é uma publicação 

da Administração da SAMARITANA
Soc. de Assistência à Pobres 
Rua Rio Grande do Sul,1615
B. Sidil - Divinópolis/MG: 
Telefone: (37) 3221-5145 

casasamaritana@yahoo.com.br

Projeto Gráfico:  
Guilherme Gonçalves 

Redação:  
Irmã Brigitte 

Revisão: Oswaldo E. Melo
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Hoje, quatro comunitários e dois 
Jet moram no Santuário de Vida; 

um padre (padre Philippe Berger), uma 
irmã (Brigitte), um casal (Jacques e 
Marie-Agnès) e duas Jet (quer dizer Jo-
vens no estrangeiro) (Claire e Aurélia).

A Comunidade Caminho Novo e 
a Comunidade Nossa Senhora da Pie-
dade

Desde alguns meses, a presença do 
padre Philippe permite uma vida espi-
ritual mais forte com a possibilidade 
de ter missa na capela da casa, mas 
também de participar melhor à vida da 
comunidade do setor Nossa Senhora 
da Piedade, em frente da casa.

Durante um almoço na casa com o 
padre Geraldo, o pároco e um ajudante, 
foi combinado que o Padre Philippe 
celebraria là, a maior parte da semana 
Santa. A assembléia é pequenina, mas 
o povo muito engajado e tívemos cele-
brações muito espirituais. Vimos no dia 
da Sexta-feira Santa uma maravilhosa 
encenação do Descimento da Cruz e 
no domingo da Páscoa um grupo de 
jovens com Angela fez uma linda en-
cenação atual de como Jesus continua 
hoje de dar sua vida por intermedio os 
cristãos.

Foi para nos uma possibilidade de 
encontrar um pouco mais as pessoas 
do bairro e trocar os números de celu-
lar para convidar depois. As idéias não 

faltam, mas temos que rezar para en-
tender bem o que o Senhor espera de 
nos, dentro desse bairro. Pelo momen-
to, tem que encontrar as pessoas para 
conhecer do que precisam, e claro, de 
ver com padre Geraldo, como os caris-
mas da Comunidade podem ajudar a 
Igreja, aqui no bairro Realengo. Mui-
tas pessoas se lembram das atividades 
com Joaquim e Marcia e os jovens nos 
sábados, e gostaríam reiniciar esses 
encontros. Ouvimos bem: vamos ver o 
que o Senhor quer!

Partilhamos também um almoço 
com o Monsenhor Dom José Carlos, 
Monsenhor Paulo e Padre Lúcio, da 
Catedral. Cada vez, esses tempos fo-
ram muitos fraternais.

Terça feira e quarta feira Santa, fi-
camos na Samaritana para acolher o 
Nosso Senhor dos Passos e depois, 
uma família da Catedral nos convidou 
também com Pe. Jose Carlos. A acolhi-
da dos brasileiros não fez defeito.

Falámos do projeto da casa de retiro 
e do projeto d’um lar para estudantes. 
Todo mundo concordou! Mas tem que 
fazer com a realidade de hoje que nos 
obriga de parar as obras por falta de 
dinheiros. Vamos poder reiniciar no 
mês de junho e realizar a laje do tercei-
ro andar mais o teto. Gostaríemos fazer 
o acabamento da cozinha e finalizar os 
quartos do segundo andar para ter mais 
possibilidade de acolhida.

Mas a prioridade de hoje é  segurar 
o terreno e colocar uma cerca. Estamos 
olhando os orçamentos e queríamos 
finalizar desde que possível, com um 
novo portão.

Felizmente, os amigos do Joaquim 
e Márcia se tornam em amigos nos-

sos. Por exemplo, o Eduardo nos aju-
dou para escolher uma roçadeira nova 
porque tem muito trabalho para fazer: 
ajuda será bem vindo! Ele tem vontage 
de me ligar com seus amigos quem po-
deriam nos ajudar. So, faltam o tempo 
pra me... Me tocou muito.

 Talvez vocês tem competências ou 
conheçam as pessoas quem poderiam 
ajudar para o jardim.

Mas Deus cuida de nos e enviou 
seus anjos; a semana passada eu fui 
comprar madeira e quando o senhor da 
empresa percebem que eu trabalhava 
na Samaritana, ele ofereceu o material 
dizendo: “se você precisa, vem e va-
mos ver o que é possível.

Começamos a acolher  pessoas para 
um tempo de retiro durante a semana. 
Pelo momento, elas vêm sobre tudo 
da nossa paróquia de Belo Horizonte; 
esperamos que pouco a pouco o povo 
de Divinópolis vai conhecer nossa tão 
linda casa.

Com você pode ver, as coisas estão 
caminhando. Contamos antes de todo 
com as oração de vocês e toda ajuda que 
podem trazer. Pede para nos sobretudo a 
alegria, a paz, um coraçao sempre aberto 
para acolher a graça de Deus e todas as 
pessoas que vamos acolher no “Santuário 
de Vida”

Jacques

A VIDA HOJE NA CASA «SANTUÁRIO DE VIDA»

Crescer Na Fé Com a Comunidade Caminho Novo
DIA EVENTO LOCAL

13 de Outubro Vinde e Vede: Missa ás 16:00h com palestra, partil-
ha em pequinos grupos e lanche compartilhado

Familia Santurio de Vida

10 de Novembro Vinde e Vede Familia Santurio de Vida
08 de Dezembro Vinde e Vede Familia Santurio de Vida
20 - 26 de Janeiro Seção CANA (retiro para Casais: «Venha viver o 

milagre da transformação da água em vinho»).
27 de Dezembro - 2 de Janeiro Jerico  para jovens de 18-30 anos: outro jeito de 

passar o fim do ano.
25 de Novembro -1 de Dezembro Semana Alfa «Encontrar Cristo vivo, hoje» Familia Santurio de Vida 

a noite


