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EDITORIAL
“A tempestade desmascara a nossa
vulnerabilidade”
Queridos leitores,
Gostaria de iniciar citando as palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, que ecoaram de Roma
para o mundo inteiro. Refiro-me à ocasião na qual o
pontífice concedeu a benção Urbi et Orbi extraordinária,
suplicando ao céu o fim da pandemia que vem assolando a comunidade humana por causa do vírus covid-19. Disse o Papa: “Desde há semanas que parece o
entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e
cidades; apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo dum silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem: pressente-se no
ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos”
(Papa Francisco, 27 de março de 2020).
Essas palavras nos ajudam a compreender como somos frágeis, contingentes,
necessitados uns dos outros. De fato, como afirmou o Papa, “ninguém se salva
sozinho”. Esse tempo tem nos revelado valores que estavam esquecidos, suplantados pelo egoísmo, pela indiferença, pela pressão socioeconômica, etc., que, por
um instante, apagou a memória do abraço, do afeto, das emoções... Penso que de
tudo isso teremos uma lição: qual o valor do abraço? Quanto custa o amor? Onde
estão os que amo? Quem são? Nunca fez tanto sentido o imperativo de Jesus:
“Que todos sejam um!”. Como tem feito sentido o lema da Campanha da Fraternidade 2020: ver, sentir e cuidar.
Que saibamos ver os outros sem estereótipos, sem rótulos, mas vê-los como
condição de possibilidade de amar, construir pontes, relações humanas; ver o outro como alguém que me ajuda a alcançar o céu; e, por fim, cuidar de quem precisa de cuidados, sobretudo, dos que estão à margem da sociedade esquecidos.
Não nos esqueçamos: Jesus venceu a morte! Jesus derrotou o pecado! Nele,
com Ele e por Ele, também nós o faremos, reconstruindo os laços, unindo os corações, as mentes e a sociedade. Uma boa e frutuosa leitura!
Diác. Renato Nascimento Batista
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PALAVRA DO PASTOR

UMA PÁSCOA DIFERENTE

Q

ueridos diocesanos, não preciso aqui falar muito a respeito do Coronavírus, que
colocou o mundo inteiro de joelho,
e que já está causando preocupações e sofrimentos aqui no Brasil.
O que pedimos é que continuemos
a respeitar e levar a sério as normas e decretos emanados pelo Ministério da Saúde, e que ninguém
perca as Celebrações transmitidas
através dos meios de comunicação.
Isso manterá elevadas a nossa espiritualidade, a nossa esperança e
a nossa fé.
Falta-nos, é verdade, a possibilidade de nos encontrar nas nossas belas celebrações – mais ainda
na Semana Santa –, mas, se não é
possível fisicamente, nada nos impede de vivê-las virtualmente pelos
meios de comunicação social que
temos. Cada paróquia informará os
horários e como acompanhar.
O Domingo de Ramos será celebrado sem procissão, e a Celebração do Tríduo Pascal e da Páscoa
se mantém, mesmo que se suspenda o “lava-pés” e a procissão com o
Santíssimo Sacramento de Quinta-feira Santa, assim como se suspende o fogo e a procissão no início

da Vigília Pascal. Não haverá a Via-Sacra ao vivo na Sexta-feira Santa.
Mesmo assim, não serão dias como
feriados, mas sim de Celebrações e
Solenidades vividas de forma diferente: em família, entre pais e filhos,
em casa. O lar e a família também
são Igreja.
Não poderemos nos confessar
face a face com um sacerdote, mas
a sábia Igreja nos permite, nesse
tempo, a confissão espiritual: nas
nossas casas, aconselho à noite, fazermos uma meditação com a Pala-

vra de Deus – no caso, aconselho o
Evangelho de Lucas 15, 11-32, seguirá nosso exame de consciência em
particular –, e pediremos perdão a
Deus, nos comprometendo a não
pecar mais e a melhorar nossa fé.
Em seguida, reza-se o Ato de Contrição ou qualquer outra oração que
nos ajude nesse momento. Quando
as condições o permitirem, aí sim,
procuraremos o padre para a confissão definitiva. Assim, poderemos
viver a Páscoa diferente, mas sempre importante e fundamental para
a nossa vida.
Voltaremos a nos encontrar
quando esse problema for resolvido e/ou controlado. Por enquanto,
continuemos distantes fisicamente, mas unidos na nossa fé. Vosso
bispo vos acompanha com a oração diária, com as celebrações das
Missas em comunhão com todos
os padres que consagram cotidianamente a Eucaristia, e envia sua
benção especial nesse período de
Páscoa.
Um abraço a todos e estejamos
sempre unidos!
+ Dom Ettore Dotti, csf
Bispo diocesano de Naviraí

Oração
Imaculado Coração de Maria, padroeiro da nossa Diocese de
Naviraí, a vós recorremos com confiança em sua poderosa
intercessão junto a Deus.
Coração de Maria, vinde em nosso auxílio neste momento
da nossa história humana em que tantas pessoas, do Brasil
e do mundo, são ceifadas pelo coronavírus e muitas família
choram seus entes queridos.
Maria, que viste seu filho Jesus, nosso Salvador, morto
em seus braços, mas que depois o contemplastes vivo e
ressuscitado, rogai por nós: auxiliai os médicos e cientistas
na descoberta de remédio e tratamentos eficazes contra este
vírus; conduzi as autoridades civis e militares na promoção
dos meios de tratamento; fortalecei os profissionais da saúde
no cuidado zeloso aos doentes; consolai e amparai as famílias
enlutadas; e afervorai a oração da Igreja pelos que sofrem.
Ó Deus Pai e Filho e Espírito Santo, pelo Imaculado Coração
de Maria, recompensa os esforços de todos e dai-nos a
benção da superação desta doença, para louvor da vossa
glória. Amém! Ave, Maria...
Abril de 2020 |
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Vamos a “Betesda”?
A casa da Misericórdia
A
manheceu! Podia ser mais uma
manhã qualquer, mas não é. Talvez pelo fato de estar imerso a
tudo o que vem de Deus. É realmente
restaurador ouvir os sons da natureza,
os seus encantos e sabores, e como
os pássaros anunciam o raiar do sol. A
alegria contagia e as flores perfumam
o ambiente. Procurei um lugar para
me abrigar e, de tantos, como escolher um? Entrar pela porta da frente
ou escolher a porta dos fundos? Eis
a questão. O ideal seria termos um
pouco de cada. A porta das ovelhas
(a do fundo e perene) e a porta do
sucesso, da vanglória (a da frente e
nem sempre duradoura). Diante dessa grande iniciativa, entro em retiro
numa chácara distante, com seus encantos; retirar-se, desligar-se de tudo e
de todos para escutar a voz de Deus
vivenciando a entrada em Betesda,
cuja raiz conduz-nos à misericórdia.
Esta derramada do coração de Jesus.
Enfim, consegui me abrigar, encontrar
repouso. Tomei um pequeno “taco”
de madeira e comecei a minha longa
caminhada para a tão esperada entrada. Tive companhia: as árvores de
tantos tamanhos e formas, cores e frutos. Chama-me a atenção um riacho!
Como a perfeição inspira a criação...
Deus é mesmo perfeito! Convidou-me
a deixar os meus pórticos de lado (as
minhas corriqueiras seguranças) para
compreender as minhas mazelas, as
minhas podridões. Neste tempo todo,
a água não parou! Assim como a vida
não para, mas se movimenta a todo
instante. Como explicar tamanhos fei-

tos? A piscina a qual esperavam a cura
inúmeras pessoas permanecia intacta
até ser agitada pelos trabalhos incansáveis dos anjos, ou até mesmo dos
homens. No caminho encontrei algumas madeiras circulares e pensei: Podem ser de tropeços causados pelas
minhas cegueiras, lá havia cegos. Mas,
se bem aproveitadas, levar-me-ão à
porta. Um dia antes, eu era conduzido
pela voz de um senhor prontamente
pregador de retiros. Hoje compreendo
o quão especial é observar as nossas
fraquezas levadas pela água do riacho, como as doenças eram pela água
de Betesda, lavando a alma de todas
as impurezas. Dizia ele: “Estou aprendendo a ser pastor; a sentir o povo,
pois por toda a vida estive envolto à
ciência; fiz Teologia”. Feliz constatação de alguém conhecedor, com profundidade da palavra humildade. Ah!

Aniversariantes
01/04 – Diácono José Maria Pascoal – Nasc.
02/04 – Pe. João Evangelista Rocha Catarino – Nasc.
05/04 – Diácono Franco José Vieira – Nasc.
11/04 – Pe. Nello Vanzo, PSDP – Nasc.
18/04 – Irmã Tereza Lanus, Missionárias do Sagrado Coração de Jesus – Nasc.
24/04 – Pe. Isidro Albino José, SMBN – Ordenação Presbiteral
25/04 – Irmã Beatriz Cassova Jeremias, Irmãs de Santa Catarina de Sena – Nasc.
28/04 – Pe. Dominic Mundri, SVD – Ordenação Presbiteral.
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E o dia me saúda com tudo de bom
que poderia acontecer. Quem sabe
hoje eu consiga entrar pela porta dos
fundos, como este distinto pregador.
A porta das ovelhas, dos sacrifícios.
Quantas ovelhas estão à espera de
um “Bom Pastor”, para tirá-las do abismo e da falta de fé. Dai-me, Senhor,
um coração de pastor, prontamente a
reconhecer e a amar as minhas ovelhas, do jeito que elas são, sem distinções ou julgamentos apressados. Que
eu consiga compreender “Betesda” na
vida dos jovens, das crianças, das famílias e pessoas de boa e má vontade.
O riacho continua a sua sinfonia, e é
a nossa trilha sonora. Junta-se a ele o
canto dos pássaros, elementos sublimes, como o Nosso Criador. Vamos a
“Betesda”?
Pe. Edielson Bonin de Pádua

Intenções
do Santo
Padre
Intenção
da oração
universal: Libertação
das dependências.
Rezemos para que todas as
pessoas sob a influência de
dependências sejam bem
ajudadas e acompanhadas.

CÍRCULO BÍBLICO

1º ENCONTRO

A Igreja: Nossa Santa Mãe!
“Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.” (João 10, 10)
Animador: Estimados irmãos e
irmãs, hoje o Senhor nos convida a
irmos ao encontro d’Ele, através da
escuta de sua Palavra. Então, contagiados pela alegria do Cristo Bom Pastor,
que por Sua morte devolveu-nos a
vida, iniciemos o nosso encontro: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
Canto: Sou bom pastor, ovelhas
guardarei./ Não tenho outro ofício,
nem terei./ Quantas vidas eu tiver eu
lhes darei. (2x) Maus pastores, num dia
de sombra./ Não cuidaram e o rebanho se perdeu./ Vou sair pelo campo,
reunir o que é meu./ Conduzir e salvar.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Amados irmãos e irmãs, hoje o Santo Evangelho nos
convida a refletirmos sobre a Missão
da Igreja, que é Una, Santa, Católica e
Apostólica. Sabemos que a Igreja caminha sobre o impulso do Espírito Santo.
Deste modo, rezemos pedindo ao Santo Espírito proteção para toda a Igreja
de Cristo.
Todos: Vinde Espírito Santo, enchei
os corações dos vossos fiéis e acendei
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o
Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus que instruíste os
corações dos vossos fiéis, com a luz do
Espírito Santo, fazei que apreciemos
retamente todas as coisas segundo
o mesmo Espírito e gozemos da sua
consolação. Por Cristo Senhor Nosso.
Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: “Ele é a porta: a porta para
entrar no aprisco das ovelhas é Jesus.
Não há outra” (Papa Francisco) “Porque
Cristo vive. Não é cristo uma figura que
passou, que existiu num tempo e que
se retirou, deixando-nos uma lembrança e um exemplo maravilhosos. Não.
Cristo vive. Jesus é o Emmanuel: Deus
conosco” (São Josemaria Escrivá).
Canto: Tua palavra é lâmpada para
os meus pés, Senhor!/ Lâmpada para
os meus pés, Senhor,/ luz para o meu

caminho./ Lâmpada para os meus pés,
Senhor,/ luz para o meu caminho.
Leitor 2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João
10, 1-10
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 3: Hoje, no Evangelho, Cristo nos recorda que Ele é a porta por
onde nós, suas ovelhas, podemos entrar. Fora de Cristo não encontraremos
nada a mais que ladrões que vem para
matar roubar e destruir. Deste modo,
nosso Senhor nos mostra o caminho
que devemos percorrer para estar
verdadeiramente com Ele. Assim, podemos achar que vivendo longe de
Cristo estaremos bem, mas pelo contrário, só teremos vida n’Ele. Cristo
nos concedeu a graça de estarmos no
seu Redil, ou seja, em sua Igreja. Deste
modo somos convidados a refletir: Temos sido dóceis aos ensinamentos da
Igreja de Cristo? Amamos e agradecemos a Deus pela graça de podermos
fazer parte de Sua Igreja?
Leitor 1: “Em relação aos pastores
terrenos, não se exige do bom pastor
que se exponha à morte para defender
o rebanho. Mas já que a salvação espiritual da grei tem mais importância que
a vida corporal do pastor, cada pastor
espiritual deve aceitar a perda de sua
vida pela salvação do rebanho” (São
Tomas). Em cada sacerdote temos a
continuação da Missão da Igreja, que
é a de ser “redil” seguro em meio ao
mundo. Deste modo reflitamos: Temos
agradecido a Deus e rezado pelos padres da nossa paróquia e diocese? Temos reconhecido a ação de Cristo na
vida da Igreja?
REZANDO A PALAVRA
Animador: Amados irmãos, o Papa
Francisco nos recorda que Cristo “é a
porta da nossa vida e não só da vida
eterna, mas também da nossa vida
quotidiana.” Deste modo, rezemos pela
Igreja e por cada um de nós.
Todos: Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as

vossas bênçãos sobre o nosso Santo
Padre, o papa, sobre o nosso bispo,
sobre o nosso pároco e todo o clero,
sobre o chefe da nação e do Estado
e sobre todas as pessoas constituídas
em dignidade para que governem
com justiça. Daí ao povo brasileiro paz
constante e prosperidade completa.
Favorecei com os efeitos contínuos
de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos,
cada um de nós em particular e todas
as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram
às nossas orações.
Tende misericórdia das almas dos
fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso… Ave-Maria… Glória ao
Pai…
ORAÇÃO FINAL
Leitor 2: Para concluirmos nosso
encontro, rezemos invocando a intercessão da Santíssima Virgem Maria.
Todos: Virgem Maria, Mãe de
Deus e nossa Mãe, ao vosso Imaculado Coração nos consagramos, em
ato de entrega total ao Senhor. A vós
consagramos a Diocese de Naviraí, o
clero, nossas famílias e comunidades.
Sede nosso Caminho para dirigir-nos a
Jesus, e o caminho pelo qual recebamos todas as graças necessárias para
nossa salvação. Sede nosso socorro
nas necessidades, nossa fortaleza nas
tentações, nosso refúgio nas perseguições, nossa ajuda em todos os perigos.
Ó Senhora, Rainha do Céu, sob a proteção do vosso Imaculado Coração, recomendamos tudo o que somos, tudo
o que temos. Amém!
Animador: À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas
necessidades, mas livrai-nos sempre
de todos os perigos, ó virgem gloriosa
e bendita. Amém!
Canto: Imaculado Coração de Maria, nos proteja nos de força todo dia.
Nosso padroeiro.Deus lhe trouxe aqui,
o povo todo agradece, pela Diocese de
Naviraí. (bis)
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CÍRCULO BÍBLICO

2º ENCONTRO

PÁSCOA
“Os anúncios de Deus são sempre surpresas, porque o nosso Deus é o Deus das
surpresas.” (Papa Francisco)
Animador: Amados irmãos e irmãs, com grande alegria nos reunimos para refletir em nosso encontro sobre a
Ressurreição do Senhor! Iniciemos o nosso encontro: Em
Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! / É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia! / Imolado por nós, aleluia, aleluia!
/ É o Cristo, o Senhor, ele vive e venceu, aleluia!/
ORAÇÃO INICIAL
Animador: No início de nosso encontro, com fé e amor,
façamos juntos a oração Rainha do Céu (Regina Coeli), que
se remonta ao século X ou XI, e que durante o tempo pascal é rezado no lugar da oração do Angelus. Rezemos:
Lado A: Rainha do Céu, alegrai-Vos, aleluia!
Lado B: Porque quem merecestes trazer em vosso seio,
aleluia!
Lado A: Ressuscitou como disse, aleluia!
Lado B: Rogai a Deus por nós, aleluia!
Lado A: Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia!
Lado B: Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente,
aleluia!
Todos: Ó Deus, que Vos dignastes alegrar o mundo
com a Ressurreição do Vosso Filho Jesus Cristo, Senhor
Nosso, concedei-nos, Vos suplicamos, que por sua Mãe, a
Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por
Cristo, Senhor Nosso. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Em nosso encontro vamos refletir sobre o relato da Ressurreição do Senhor, narrado no Evangelho de
São João. Então, vamos abrir a nossa Bíblia e preparemos o
nosso coração para escutar a Palavra de Deus. Cantemos:
Canto: Ressuscitou, Ressuscitou, Ressuscitou! Aleluia!
(2x) / Alegria, irmãos alegria, nós hoje cantamos: o Senhor
Ressurgiu!/
Leitor 2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo João 20, 1-9.
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 3: O Evangelho narra que Maria Madalena, indo
ao túmulo de Jesus e o encontrando vazio, corre ao encontro dos discípulos, mas, como destacou o Venerável Fulton
Sheen: “Maria, não lhes deu a notícia de ressurreição; não
esperava por isso”. E de fato, narra São João que ela disse:
“Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram” (Jo 20, 2). Conforme continua a explicar Fulton
Sheen, “nunca ocorreu-lhes (aos discípulos e às mulheres)
que fosse (a Ressurreição) uma coisa possível; era estranho ao pensamento deles. Quando a pedra foi rolada na
entrada do sepulcro, não só o Cristo foi enterrado, mas
também todas as esperanças deles”.
Animador: Podemos nos questionar: quantas vezes
sentimos que nossa esperança está enterrada? Quantas
vezes sentimos que não haverá uma resposta para os problemas ou o perdão para os nossos pecados?
Leitor 1: Porém, como o Papa Francisco destacou em
sua homilia no dia da Páscoa, a Ressurreição oferece um
anúncio e uma resposta consoladora aos cristãos, pois
“aquele anúncio que, desde os primeiros tempos dos cristãos, corria de boca em boca; era a saudação: o Senhor
ressuscitou! E as mulheres, que foram ungir o Corpo do
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Senhor, depararam-se com uma surpresa. A surpresa... Os
anúncios de Deus são sempre surpresas, porque o nosso
Deus é o Deus das surpresas.”
Todos: Deixemo-nos ser surpreendidos pelo amor e a
graça de Deus e, assim, experimentaremos alegria semelhante à de Maria Madalena que “após horas desesperançadas, encontra a esperança, após a busca e a descoberta;
após a perda, esse achado” (Fulton Sheen). Quanto mistério
deixarmos nossas vidas nas mãos de Deus e sermos surpreendidos por sua bondade e seu plano de salvação, eis
o convite: Entregarmos inteiramente nossas vidas a Deus!
REZANDO A PALAVRA
Leitor 2: A Páscoa é a festa mais importante da fé cristã, pois é a festa da nossa salvação e do amor de Deus
por nós, justamente porque quando não temos esperança,
Deus nos surpreende. Por isso, ensina nosso Bispo Dom Ettore Dotti: “Por todo o tempo da Quaresma não cantamos
o ‘Aleluia’, para cantá-lo com solenidade na Noite Santa: é o
canto de louvor a Deus pela sua grandeza! E quando Deus
age no mundo o homem não pode ficar calado, mas expressa alegria e gratidão. É nosso agradecimento pela Ressurreição de Jesus e pela promessa de que nós também
ressuscitaremos. É a prova de que a morte não será o ato
extremo da nossa vida, mas, para quem crê, Deus garante
um novo Reino inaugurado por Jesus.”
ORAÇÃO FINAL
Animador: Assim, vamos concluir nosso encontro rezando a Oração “A Vós, ó Deus, louvamos” (Te Deum) em
ação de graças ao Senhor por seu amor tão grande:
Lado A: A Vós, ó Deus, louvamos e por Senhor nosso
Vos confessamos. A Vós, ó Eterno Pai, reverencia e adora
toda a Terra. A Vós, todos os Anjos, a Vós, os Céus e todas
as Potestades; A Vós, os Querubins e Serafins com incessantes vozes proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor
Deus dos Exércitos! Os Céus e a Terra estão cheios da vossa glória e majestade.
Lado B: A Vós, o glorioso coro dos Apóstolos, A Vós,
a respeitável assembleia dos Profetas, A Vós, o brilhante
exército dos mártires engrandece com louvores! A Vós,
Eterno Pai, Deus de imensa majestade, Ao Vosso verdadeiro e único Filho, digno objeto das nossas a adorações;
do mesmo modo ao Espírito Santo, nosso consolador e
advogado.
Lado A: Vós sois o Rei da Glória, ó meu Senhor Jesus
Cristo! Vós sois Filho sempiterno do vosso Pai Onipotente!
Vós, para vos unirdes ao homem e o resgatardes não Vos
recusastes a entrar no casto seio duma Virgem!
Lado B: Vós, vencedor do estímulo da morte, abristes
aos fiéis o Reino dos Céus, Vós estais sentado à direita de
Deus, no glorioso trono do vosso Pai! Nós cremos e confessamos firmemente que de lá haveis de vir a julgar no
fim do mundo.
Todos: A Vós, portanto, rogamos que socorrais os vossos servos a quem remistes com o Vosso preciosíssimo
Sangue. Fazei que sejamos contados na eterna glória, entre o número dos Vossos Santos.
Canto: Ressuscitou, Ressuscitou, Ressuscitou. Aleluia,
Aleluia, Aleluia, Aleluia Ressuscitou. (2 vezes) A morte, onde
estás, ó morte. / Quem és tu ó morte? Qual a sua vitória?

CÍRCULO BÍBLICO

3º ENCONTRO

A Ressurreição é um apelo para que manifestemos
com nossa vida que Cristo vive!
“Bem-aventurados os que creram sem terem visto!” (João 20,29)
Animador: Amados irmãos e irmãs,
sintamo-nos acolhidos para o nosso
fraterno encontro! Que possamos nos
sentir envolvidos pelo amor do Cristo
Ressuscitado! Hoje, Deus nos reúne de
uma maneira especial para que, como
os apóstolos, contemplemos a boa
nova da ressurreição de Cristo. Confiantes nesta verdade, iniciemos: Em Nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
Canto: Ressuscitou, Ressuscitou,
Ressuscitou! Aleluia! (2x) / Alegria, irmãos alegria, nós hoje cantamos: o Senhor Ressurgiu!/
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Hoje, a santa Mãe Igreja
nos proporciona que reflitamos a boa
nova da Ressurreição de Cristo. Deste
modo, o Senhor nos convida a, assim
como Tomé, estarmos unidos a Ele
para que de fato Cristo seja na nossa
vida nosso Senhor e nosso Deus. Por
isso, rezemos:
Todos: Sois vós, ó Senhor, o meu
Deus! Desde a aurora ansioso vos busco! A minh’alma tem sede de vós, minha
carne também vos deseja, como terra
sedenta e sem água!
Lado A: Venho, assim, contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e
poder. Vosso amor vale mais do que a
vida: e por isso meus lábios vos louvam.
Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos! A minh’alma
será saciada, como em grande banquete de festa; cantará a alegria em meus
lábios, ao cantar para vós meu louvor!
Lado B: Penso em vós no meu leito, de noite, nas vigílias suspiro por vós!
Para mim fostes sempre um socorro; de
vossas asas à sombra eu exulto! Minha
alma se agarra em vós; com poder vossa mão me sustenta.
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador: Caríssimos irmãos e irmãs, a intimidade com Nosso Senhor
nos coloca diante da ação santificadora do Espírito Santo. Deste modo, só
seremos santos se buscarmos ardentemente sermos íntimos do Cristo Ressuscitado. Com esse desejo abrasador,
preparemos o nosso coração para ouvir
o Senhor Jesus através do Santo Evangelho.
Canto: Tua palavra é lâmpada para

meus pés Senhor,/ lâmpada para meus
pés, Senhor,/ luz para o meu caminho./
Lâmpada para meus pés, Senhor,/ luz
para o meu caminho./
Leitor 1: Leitura do Evangelho de
Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo
São João 20, 19-31.
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 2: Neste Evangelho, após a
ressurreição, o Senhor vem até seus
apóstolos. Porém, Tomé não se encontrava entre eles no momento. Ao saber
da vinda de Cristo, mesmo tendo passado três anos com o Mestre, Tomé
se comporta como um incrédulo e só
acredita em Sua presença ao tocar o
Senhor. Tendo em vista a incredulidade de Tomé, podemos nos questionar:
Quantas vezes deixamos de colocar
nossa confiança em Cristo, mesmo já
o conhecendo? Como temos ajudado
aqueles irmãos que conheceram o Senhor, mas vivem como se Cristo não
tivesse passado pela vida deles?
Leitor 3: Tomé tocou o lado do Cristo Ressuscitado e, ao tocá-lo, faz a belíssima profissão de fé: “Meu Senhor e
meu Deus”. Essas poucas palavras estão
carregadas de um imenso amor, a tal
ponto que, posteriormente, levou Tomé
a morrer mártir pelo imenso amor que
possuía. Deste modo, resta-nos uma
inquietação: Temos buscado ter fé e,
assim reconhecido Cristo através dos
Sacramentos, sobretudo na Confissão e
na Eucaristia? Temos manifestado com
a nossa vida que Cristo Ressuscitou?
REZANDO A PALAVRA
Animador: “A fé num Deus que é
amor, e que se fez próximo do homem,
encarnando e doando-se a si mesmo na
cruz para nos salvar e reabrir as portas
do Céu, indica de modo luminoso que
a plenitude do homem consiste unicamente no amor. A fé é o acolhimento
desta mensagem transformadora na
nossa vida, o acolhimento da revelação
de Deus, que nos faz conhecer quem
Ele é, como age, quais são os seus desígnios para nós” (Papa Emérito Bento
XVI).
Animador: Além do Papa Bento,
também São Gregório Magno, doutor
da Igreja, afirma “só acredita verdadeiramente, aquele que nas suas ações pratica o que acredita.” Assim, rezemos essa

bela oração a São Tomé, pedindo sua intercessão para que manifestemos com
a nossa vida a Ressurreição de Cristo:
Todos: Ó Senhor, peço-Vos perdão
por todas as vezes que fui incrédulo e
não permiti que Vossa mão poderosa
conduzisse minha vida. Pelo exemplo
de São Tomé, coloco-me agora, meu Jesus, aos Vossos pés, e clamo com todo
o meu amor e devoção: “Meu Senhor
e meu Deus!” São Tomé, rogai por nós,
agora e sempre. Amém!
ASSUMINDO A PALAVRA
Animador: O Papa Francisco nos recorda o que de fato é a fé “é um encontro com Jesus Cristo, com Deus. Uma fé
que não o envolve, que não o leva ao
testemunho, não é fé. São palavras e
nada mais que palavras”. E, deste modo,
como gesto concreto para a vida, nós
iremos testemunhar Cristo Ressuscitado: sendo paciente, ouvindo as pessoas,
sendo amável, sobretudo com a nossa
família, entre outros gestos. E então? Temos fé em Cristo, e aceitamos testemunhar Sua Ressurreição?
ORAÇÃO FINAL
Animador: Terminemos o nosso
encontro nos confiando à Santíssima
Virgem Maria, pedindo a ela que nos
ajude a testemunhar através da nossa
vida que Cristo vive e caminha cotidianamente conosco mesmo nos momentos difíceis.
Todos: Ó Dulcíssima Mãe, ajudai-me para que eu seja um verdadeiro e
fiel discípulo missionário do Vosso Filho. Velai por mim, ó Augustíssima Mãe,
para que pela vossa intercessão sejam
purificados, todos os meus pensamentos, desejos, sentimentos, atitudes,
gestos e palavras. Para que, o meu ser
e minhas ações, sejam sinais do amor,
da misericórdia e compaixão, especialmente pelos mais fracos, sofredores e
abandonados.
Ó Virgem Gloriosa e Bendita, sob
Vossa maternal proteção, recomendamos tudo o que sou e tenho; abençoai-me e peregrinai comigo ao longo dos
caminhos da minha vida. Amém!
Canto: Porque Ele vive, eu posso
crer no amanhã. / Porque Ele vive, temor não há, / (não há, não há, não há). /
Mas eu bem sei que o meu futuro / está
nas mãos do meu Jesus, que vivo está!/
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4º ENCONTRO

“Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem
chegando.” (Jo 24, 29)
“Não estava ardendo o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos
explicava as Escrituras?” (Jo 24, 32)
Animador: Estimados irmãos e irmãs em Cristo, sintamo-nos acolhidos
para nosso fraterno encontro! Que
possamos nos sentir envolvidos pelo
amor do Cristo ressuscitado e, assim,
sejamos fortalecidos na fé através
de Sua Palavra. Iniciemos: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
Canto: Ressuscitou, Ressuscitou,
Ressuscitou. Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Aleluia Ressuscitou. (2x) / A morte,
onde estás, ó morte./ Quem és tu ó
morte? Qual a sua vitória?
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Amados irmãos, hoje o
santo Evangelho nos convida a refletirmos sobre a nossa resposta de amor
para com Deus. E, como lembra São
Josemaria Escrivá: “Queremos saber
como agradecer ao Senhor o que fez
por nós?... Com amor! Não há outro caminho. Amor com amor se paga.”
Leitor 1: Confiantes em Jesus Cristo ressuscitado, rezemos pedindo a
graça de amarmos profundamente a
Deus:
Todos: “Meu Deus e meu tudo,
apesar de minhas ingratidões e negligências em Vos servir, continuais a me
atrair ao Vosso amor. Aqui estou e não
quero resistir mais. Quero renunciar a
tudo para pertencer só a Vós. Além de
tudo, Vós me tendes obrigado a Vos
amar. Eu me encantei convosco e quero amar-Vos inteiramente” (Santo Afonso Maria de Ligório).
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 2: O Papa Francisco nos
lembra de que: “Deus caminha conosco sempre, sempre, mesmo nos momentos mais dolorosos, também nos
momentos mais feios, também nos
momentos de derrota: ali está o Senhor. E esta é a nossa esperança. Caminhamos adiante com esta esperança! Porque Ele está conosco e caminha
conosco, sempre”
Leitor 3: Assim, sabemos que nunca estamos sozinhos, pois Cristo caminha conosco. E isso deve motivar-nos
a enfrentar os problemas com amor, a
fim de que o nosso dia a dia se converta em uma resposta de amor a Cristo.
Com este entusiasmo, ouçamos o próprio Jesus que fala conosco por meio
da Palavra:
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Leitor 1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas
24, 13-35.
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 2: Neste Evangelho, deparamos com dois discípulos desanimados,
sem esperança, pois eram incapazes
de compreender o plano de Deus, e assim se viam abandonados em meio à
triste realidade da vida. É neste contexto que Cristo caminha com eles. Mas
eles eram incapazes de reconhecê-lo.
E, como os discípulos, somos convidados a refletir: Quantas vezes tenho me
sentido sozinho, e assim me entrego
ao desespero? Temos conseguido perceber a presença de Cristo em nossa
vida?
Leitor 3: Muitas vezes somos assolados com realidades que nos colocam
em pânico. Assim, diante de realidades
como a morte, epidemias e doenças,
todas as nossas seguranças parecem
simplesmente nunca terem existido.
E, é justamente nesses momentos em
que nos faltam as palavras, que somos
convidados a, como nos diz o Salmo
121, “elevar os meus olhos para os montes; de onde me virá o auxílio?” Deste
modo, teremos a certeza de que “o
nosso auxilio vem do Senhor, que fez
os céus e a terra.” Reflitamos: Temos
buscado esperança em Deus? Ou estamos nos entregando aos problemas e
contrariedades da vida?
REZANDO A PALAVRA
Leitor 1: “Jesus, merecedor de um
amor infinito, amaste-me até morrer
por mim; eu Vos amo de todo o meu
coração, mais do que a mim mesmo,
e nas Vossas mãos entrego a minha
alma. Hoje, renuncio a todo afeto mundano, a toda criatura, e me entrego
todo a Vós. Aceitai-me pelos méritos
de Vossa paixão, tornando-me fiel até a
morte” (Santo Afonso Maria de Ligório).
Animador: Amados irmãos, rezemos pedindo a intercessão do Imaculado Coração de Maria para este momento particular que enfrentamos:
Todos: Imaculado Coração de Maria, padroeiro da nossa Diocese de Naviraí, a vós recorremos com confiança
em sua poderosa intercessão junto a
Deus.
Coração de Maria, vinde em nosso
auxílio neste momento da nossa histó-

ria humana em que tantas pessoas, do
Brasil e do mundo, são ceifadas pelo
coronavírus e muitas família choram
seus entes queridos.
Maria, que viste seu filho Jesus,
nosso Salvador, morto em seus braços,
mas que depois o contemplastes vivo
e ressuscitado, rogai por nós: auxiliai os
médicos e cientistas na descoberta de
remédio e tratamentos eficazes contra
este vírus; conduzi as autoridades civis
e militares na promoção dos meios de
tratamento; fortalecei os profissionais
da saúde no cuidado zeloso aos doentes; consolai e amparai as famílias enlutadas; e afervorai a oração da Igreja
pelos que sofrem.
Ó Deus Pai e Filho e Espírito Santo, pelo Imaculado Coração de Maria,
recompensa os esforços de todos e
dai-nos a benção da superação desta
doença, para louvor da vossa glória.
Amém! Ave, Maria...
ORAÇÃO FINAL
Animador: Rezemos o trecho de
uma oração de São Padre Pio de Pietrelcina pedindo a graça de permanecermos com o Senhor e Ele conosco:
Todos: Fica, Senhor, comigo, pois
preciso da tua presença para não te
esquecer. Fica, Senhor, comigo, porque
sou fraco e preciso da tua força para
não cair. Fica, Senhor, comigo, para
me mostrar tua vontade. Fica, Senhor,
comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica
comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia
chega ao fim; a vida passa, e a morte,
o julgamento e a eternidade se aproximam. Faze, Senhor, que te reconheça
como te reconheceram teus discípulos
ao partir do pão, a fim de que a Comunhão Eucarística seja a luz a dissipar a
escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte
quero estar unido a ti, se não pela Comunhão, ao menos pela graça e pelo
amor. Com este amor resoluto desejo
amar-te de todo o coração enquanto
estiver na terra, para continuar a te
amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém!
Canto: Não dá mais pra voltar,/ o
barco está em alto mar./ (2x) Não dá
mais pra negar/ o mar é Deus e o barco
sou eu./ E o vento forte que me leva
pra frente/ é o amor de Deus!

NOVOS DIÁCONOS PARA A DIOCESE
DE NAVIRAÍ

O

ministério eclesiástico, que é o
ministério dos homens dedicados ao serviço de Deus, compreende três diferentes graus do sacramento da Ordem: os Diáconos, os
Sacerdotes e os Bispos. Dois destes
graus participam ministerialmente
do sacerdócio de Cristo: a Ordem
Episcopal correspondente aos bispos, e a ordem do Presbiterado correspondente aos padres. A Ordem do
Diaconato, segundo o Catecismo da
Igreja Católica (n. 1554), destina-se a
ajudar e a servir os bispos e presbíteros. Por isso, o termo “sacerdote”
designa os bispos e presbíteros, mas
não os diáconos.
No entanto, a Doutrina católica
estabelece que o grau de diaconato
seja um grau de serviço, estabelecido desde a época dos apóstolos.
Diakonia é a palavra grega que define
a função dos diáconos. Esta palavra,
que significa “serviço”, é de tanta importância para a Igreja que se confere por um ato sacramental chamado
“ordenação”, ou seja, pelo sacramento da Ordem. Um diácono pode batizar, abençoar matrimônios, assistir os
enfermos com o viático (Eucaristia),
celebrar a Liturgia da Palavra, pregar,
evangelizar e catequizar. Porém, não
pode, ao contrário do sacerdote, celebrar o sacramento da Eucaristia (Missa), confessar e administrar a Unção

dos enfermos.
Existem dois tipos de diáconos:
o permanente e o transitório. O diaconato permanente é um enriquecimento importante para a missão da
Igreja. Dessa forma, os homens casados que se dedicam a ajudar a Igreja
por meio da vida litúrgica, pastoral ou
nas obras sociais e caritativas podem
se fortalecer recebendo a ordem do
diaconato, unindo-se mais intimamente ao altar, para cumprir seu ministério com maior eficácia, por meio
da graça sacramental do diaconato
permanente. Já o diaconato transitório é conferido aos seminaristas que
acabam o seu processo formativo
acadêmico e que se preparam para
um passo intermediário rumo ao sacerdócio.
Sendo assim, neste ano da Graça do Senhor de 2020, a Diocese de
Naviraí tem a alegria de contar com
mais dois novos diáconos transitórios
para o serviço da Igreja e do povo de
Deus. No dia 19 de março, nosso bispo diocesano Dom Ettore Dotti, CSF,
conferiu a Ordem do diaconato aos
seminaristas Renato Nascimento Batista e Rodrigo Souza Lopes Ernesto. A ordenação diaconal, prevista
para acontecer em nossa Catedral
diocesana, em Naviraí, por motivos
de força maior teve que ser transferida para a capela do nosso Centro

Diocesano de Pastoral São Paulo VI,
restringindo apenas aos padres, diáconos, religiosos(as), seminaristas e
aos familiares dos dois ordenandos.
O neo-diácono Renato, que exercia o seu trabalho pastoral na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em
Eldorado, deverá permanecer com
seu serviço pastoral nesta mesma
paróquia. O neo-diácono Rodrigo,
que exercia o seu trabalho pastoral
no Seminário Propedêutico Cristo
Sacerdote, em Naviraí, também dará
continuidade com seu serviço pastoral no Seminário, assumindo a função
de reitor do mesmo.
Ao término da Celebração Eucarística, Dom Ettore anunciou de maneira oficial as datas das ordenações
sacerdotais dos neo-diáconos. O diácono Renato será ordenado sacerdote no dia 22 de agosto, já o diácono
Rodrigo será ordenado sacerdote no
dia 29 de agosto, ambos neste mesmo ano de 2020.
Peçamos a intercessão do Imaculado Coração de Maria, padroeiro da
nossa Diocese, as bênçãos de Deus
ao ministério assumido pelos neo-diáconos. Que eles permaneçam
firmes nos propósitos de seus ministérios e no seu serviço à Igreja e ao
povo de Deus.
Seminarista Leonildo Fiumari Neto
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Medidas Diocesanas de
prevenção ao Corona Vírus
Suspensas as Missas
com os iéis
Os padres celebrarã o regularmente em
particular, e as missas serã o
transmitidas pelos meios de
comunicaçã o (inclusive as da Semana
Santa). Os ié is icam dispensados
canonicamente, comungando
espiritualmente na medida que
acompanharem a celebraçã o virtual.

Suspensos os sacramentos
comunitários

Será administrado o batismo em caso de
risco, mas somente em particular, com a
ú nica presença dos pais e dos
padrinhos. O mesmo vale para os
casamentos em caso que os noivos nã o
possam adiar: haverá presença
unicamente dos noivos e testemunhas.

Mantida a unção
dos enfermos,
caso precisar

Recomendando aos sacerdotes de
usarem luvas, má scaras e adotarem
todas as recomendaçõ es já conhecidas.

As con issões icam
suspensas
Adotando a possibilidade chamada
"Votum Sacramenti", isto é absolviçã o
para os que habitualmente confessam,
tendo presente o arrependimento e
rezando o ato de contriçã o. Estes
deverã o futuramente confessar com o
sacerdote quando as condiçõ es
permitirem.

Suspensas as
atividades paroquiais
Catequese, retiros, acampamentos,
encontros, formaçõ es e reuniõ es de
pastorais, movimentos, serviços e
organismos serã o paralisados até
segunda ordem.

A Igreja Matriz
permaneça aberta
Seja exposto o mais tempo possıv́ el o
Santıśsimo Sacramento: haja ministros
encarregados que coordenem o a luxo
dos ieis, impedindo numero alto e
aglomeraçõ es. Seja poré m fechada a
Igreja durante as Missas.

Decreto prot. N. 022/2020 - livro 10 – Diocese de Naviraı́ - Emitido por Dom Ettore Dotti – Bispo Diocesano

SIGA-NOS NO
INSTAGRAM
@diocesedenavirai
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Seminário Maior Regional (SEMMAI)

SUA FOTO PODE SER A PRÓXIMA

Faça uma foto da igreja matriz de sua Paróquia e envie
para:
info.diocesedenavirai@gmail.com
Pode ser usado câmera ou celular;
Não se esqueça de fotografar na vertical;
No e-mail informe seu nome completo,
cidade e o nome da sua paróquia;
No assunto coloque: Concurso Capa.

BOA SORTE!
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