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Olá, queridos leitores!
“Inumeráveis são as riquezas celestiais que nas almas dos fiéis infundem o culto tributado ao sagrado
coração, purificando-os, enchendo-os de consolações sobrenaturais, e excitando-os a alcançar toda
sorte de virtudes” (Haurietis Aquas, n. 2). O mês de
junho para a Igreja é o mês dedicado à devoção ao
Sagrado Coração de Jesus. Em tempos normais, essa
linda de devoção encoraja à participação da Adoração
à Eucaristia e à busca pela Sagrada Comunhão na primeira
sexta-feira de cada mês, impulsionados pela promessa de Jesus de
conceder
inúmeras graças.
Esse lado humano do Salvador nos revela justamente um Deus misericordioso, sempre pronto a perdoar, como fez o pai ao filho pródigo. Mesmo em meio à
pandemia que enfrentamos, devemos voltar o nosso coração e as nossas orações
ao coração misericordioso do Pai, com súplicas e preces para que tudo isso logo
passe e que esse “deserto” nos sirva de ensinamento para que nos atentemos
àquilo que realmente importa.
Junho também é o mês dos tradicionais festejos em honra a São João, Santo
Antônio e São Pedro, que também em meio ao distanciamento social, acabaram
sendo afetados. Resta-nos a adaptação a tudo isso, sobretudo às mudanças, sem
deixar de rezar. Que essa pandemia nos ajude a encontrar Deus onde não o esperávamos.
Por fim, como o Papa Francisco nos alerta para o fato de que o seu desejo
é “que todos possam fazer a experiência de Jesus, que sai ao teu encontro, te
saúda e diz: ‘Alegrai-vos!’ (Mt 28, 9)”. Alegremo-nos com a visita desse Deus que
não nos abandona, mas nos presenteia com seu chamado: “Levanta-te!” (Lc 5, 24).
Unamo-nos em oração também aos diáconos Renato e Rodrigo, que aguardam
suas respectivas ordenações presbiterais, para que o Senhor da messe e Pastor
do rebanho os conduzam e guiem em seus ministérios.
Boa leitura a todos!
Seminarista Mateus Teixeira

Palavra do Pastor

Continua o tempo de pandemia
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PALAVRA DO PASTOR

CONTINUA O TEMPO DE
PANDEMIA
Continuamos a ser Igreja doméstica sem deixar de ser a Igreja Católica

A

quilo que havíamos
imaginado aconteceu: o coronavírus, causador
da Covid 19, está
se fazendo sempre mais presente no nosso
meio, apesar
de nossa Diocese, até o
momento, ter
sido bastante
preser vada.
Os
prefeitos
com seus comitês foram sempre
bem atentos e, por
isso os agradecemos;
o pessoal da saúde vigiou bastante e, por isso
os abençoamos; e creio que estamos conseguindo nos conscientizar
de que devemos continuar a nossa
vida, pois não podemos parar. Porém, sempre com mais cuidado, pois
a vida vale mais de qualquer coisa:
vida no sentido físico e também espiritual. Como Igreja, caminhamos em
comum acordo com as autoridades
públicas: unidos no mesmo objetivo,
a cada dia, com a incerteza do dia seguinte, mas sem perder a fé.
Muitas foram as orientações para vivermos este momento
de distanciamento social e das celebrações de maneira frutuosa. Continuamos a ser Igreja doméstica sem
deixar de ser a Igreja Católica: rezemos em casa com a família, aproximemo-nos da Palavra de Deus com a
leitura da Bíblia, e que a reza do terço
seja um “bom costume” para pedirmos a intercessão da Virgem Maria.
Todos os dias os nossos padres celebram a Eucaristia nas intenções do
povo da inteira paróquia e do Bispo
da Diocese. Acompanhemos as celebrações virtuais propostas pelos
meios de comunicação que temos,

sobretudo quando em tempo
real, para mantermos o
vínculo com a comunidade que não pode
faltar.
Em
algumas paróquias,
onde possível,
estamos voltando a celebrar com o
povo, mesmo
que em número reduzido
e com todas as
medidas necessárias. Cada lugar de celebração
haverá disposições
diferentes, conforme as
nossas igrejas, capelas ou
lugar de celebração. Nossos padres,
diáconos, ministros e pessoal da
acolhida irão orientar: obedeçamos.
Máscara, desinfetante contínuo e
distanciamento são fundamentais,
mas a primeira preocupação é de
usarmos bem a nossa cabeça e nossa consciência. Se sabemos não ter
condições físicas de boa saúde ou
outros problemas crônicos, não coloquemos em perigo a nossa vida ou a
vida dos outros: fiquemos em casa.
Nesses casos somos dispensados da
presença física.
Ninguém se sinta fora deste vínculo eclesial eucarístico, pois,
como batizados somos um, em Cristo. Somos Igreja sempre, mesmo que
física e temporariamente distantes.
Não precisamos nos desesperar por
não podermos participar plenamente da Eucaristia, isto é, de comungar.
Fazemos comunhão com os irmãos
e irmãs de fé, fazemos o bem cuidando uns dos outros, vivemos a missão
na comunidade e, aguardamos o dia
em que poderemos celebrar plenamente nossa comunhão eclesial, isto
é, a Eucaristia. Continuemos a viver e

a receber os efeitos da Eucaristia na
espera do dia da plena celebração.
Sem as obras nossa fé
seria vazia. Somos cristãos autênticos tendo este olhar privilegiado
e preferencial com os sofredores.
Mais do que nunca são abençoadas as iniciativas de auxílio aos que
mais precisam. A Igreja é como um
“hospital de campanha”, disse o papa
Francisco. Constatamos a grande
colaboração de muitas pessoas que
generosamente ofereceram cestas
básicas, alimentos e ofertas, a fim
de que, como Igreja e em nome de
todos, conseguíssemos socorrer inúmeras famílias que, nesse momento,
estão sofrendo. Deus recompense a
vossa generosidade! Agradecemos
também aos profissionais da saúde:
médicos e enfermeiros são os mais
a risco neste momento e, mesmo
assim, não deixam de se prontificar
para atender a todos.
Creio que todos nós aprendemos a fragilidade da nossa vida e
a importância de nos ajudar, de nos
amar, e que, depois dessa batalha
que estamos enfrentando, precisaremos rever as nossas muitas coisas, o
nosso pensar, o nosso agir, e a nossa forma de viver a nossa religião, a
nossa fé. Precisamos redescobrir os
verdadeiros valores: o que mais é
importante e que é supérfluo. Lembremo-nos que basta pouco para cair
em perigo e sofrer, mas também, que
basta pouco para sermos felizes. É a
felicidade plena que devemos alcançar e viver.
Sobre todos, queridos irmãos, imploro a proteção de Deus
pela intercessão da Bem-Aventurada
Virgem Maria e de todos os nossos
santos padroeiros, esperando o tempo para nos encontrarmos novamente nas celebrações.
+ Dom Ettore Dotti, csf
Bispo diocesano de Naviraí
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ENCONTRO VIRTUAL
VOCACIONAL

E

m meio à realidade atual, que
é a da pandemia do novo coronavírus, cada cidadão de bem
é devidamente convidado a seguir
com muita observância e obediência
as orientações da secretaria municipal de saúde de seu município, bem
como, da secretaria de saúde estadual. Uma das orientações mais importantes é sobre as aglomerações,
o que significa não realizar eventos
que possam reunir muitas pessoas,
como festas de aniversário, shows
musicais, teatros, e assim por diante. Infelizmente, as Missas também
entraram nestes “eventos” nos quais
não se pode haver aglomeração. No
entanto, muitas paróquias têm utilizado os meios de comunicação e redes
sociais para transmitir em tempo real
as Missas.
Comumente, as pastorais e mo-

Intenções
do Santo
Padre

vimentos, também estão utilizando
destas ferramentas comunicativas,
para não deixar de realizar catequeses, formações e momentos de espiritualidade, tudo isso em tempo real.
São as chamadas lives. Diante disso,
os seminaristas de Ivinhema pensaram em uma live vocacional, de
forma que pudesse haver uma participação dos paroquianos das duas
paróquias da cidade de Ivinhema:
São Paulo Apóstolo e Nossa Senhora
da Conceição Aparecida.
O objetivo deste encontro virtual
era justamente o de promover um
conhecimento sobre os seminaristas
do município, as realidades dos seminários Propedêutico e Maior. A live
também contou com uma boa participação dos paroquianos no que diz
respeito às perguntas e curiosidades
que iam sendo deixadas por eles no

decorrer da apresentação dos referidos assuntos. Com isso, foi gerado
um momento de descontração, harmonia e proximidade, era exatamente como se as pessoas estivessem ali,
presentes no local físico, participando
com os seminaristas. As lives podem
ser vistas muito bem como essa necessidade de reinventar um jeito de
comunicação com as pessoas. Há resultados muito positivos de meio de
transmissão, não apenas em relação
à live dos seminaristas de Ivinhema,
mas também, em todas as paróquias
do Brasil, com cada movimento, cada
pastoral, cada grupo da Igreja, que se
dispõe a não deixar morrer a comunicação e proximidade com os fiéis.
Seminarista Júnior

O caminho do coração (Pela Evangelização)
Rezemos para que aqueles que sofrem encontrem caminhos de vida, deixando-se tocar pelo Coração de Jesus.

Aniversariantes
06/06 – Irmã Maria Inácia Leite (Companhia da Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo) – Nasc.
08/06 – Irmã Soeli Olga Carlini (Cong. Irmãs da Sagrada Família) – Nascimento
12/06 – Pe. Ajay Kullu, SVD – Nascimento
13/06 – Irmã Maria Ângela Pinheiro (Missionárias Catequistas do Sagrado Coração de
Jesus) – Prossão Religiosa
10/06 – Pe. João Evangelista Rocha Catarino, SMBN – Ordenação Presbiteral
15/06 – Seminarista Daniel Batista Crestani – Nascimento
16/06 – Pe. Marcos Paulo Fernandes – Nascimento
22/06 – Irmã Josefa Maria da Conceição (Irmãs da Obra Vocacional de Maria) – Nascimento
23/06 – Pe. Antônio Augusto Mondoni – Nascimento
25/06 – Pe. William Beck, SVD – Nascimento
26/06 – Seminarista Agnaldo Carlos da Silva Carvalho – Nascimento
28/06 – Pe. Valdeci Aparecido Gaias – Nascimento
30/06 – Diácono Renato Nascimento Batista – Nascimento
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CÍRCULO BÍBLICO

1º ENCONTRO

VÓS ENCONTRAREIS DESCANSO
“O meu jugo é suave e o meu fardo é leve” (Mt 11, 30)
Animador: Caríssimos irmãos e
irmãs, hoje somos convidados por Jesus Cristo que é o Filho de Deus, para
que juntos escutemos e meditemos a
sua Palavra. E, nesta certeza iniciemos
nosso encontro: Em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Alegres vamos à casa do
Pai; E na alegria cantar seu louvor! Em
sua casa, somos felizes: Participamos
da ceia do amor. (2x) A alegria nos vem
do Senhor, seu amor nos conduz pela
mão. Ele é luz que ilumina o seu povo,
com segurança lhe dá a salvação!
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Hoje, através deste
Evangelho, a santa Mãe Igreja nos recorda que devemos constantemente
recorrermos a Jesus, pois somente
nEle encontraremos descanso das fadigas gerados em nossa vida pelo pecado. Rezemos o Salmo 121, e, nos confiemos inteiramente a Deus que é o nosso
auxilio. Rezemos...
Todos: Elevo os meus olhos para os
montes; de onde me vem o socorro? O
meu socorro vem do Senhor, que fez os
céus e a terra. Não deixará vacilar o teu
pé; aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá
aquele que guarda a Israel. O Senhor é
quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua mão direita. De dia o sol não
te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor
te guardará de todo o mal; ele guardará
a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para
sempre.
Animador: Vinde, ó Deus, em meu
auxílio. Todos: Socorrei-me sem demora.
Animador: Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo. Todos: Como era
no princípio, agora e sempre. Amém.
Aleluia.
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: “Vinde a mim todos vós
que estais cansados e fatigados sob o
peso dos vossos fardos, e Eu vos darei
descanso”. Nos sabemos que Deus caminha conosco, ou seja, Deus não está
distante de nós. E hoje Ele nos relembra mais uma vez que o nosso descanso está n’Ele, independente de qual seja
a fadiga da nossa vida. Ouçamos com
atenção esse convite que Cristo nos
faz.
Canto: Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (2x). Fala senhor que te escuta teu
servo.

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Só
Tu tens palavras de vida eterna.
Leitor 2: Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 11,
25-30.
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 3: Neste Santo Evangelho
nosso Senhor nos convida a irmos até
Ele e assim teremos descanso. Só que
nos podemos ficar com um questionamento na nossa mente ao olharmos a
vida dos Apóstolos, pois eles seguiram
a Jesus e tiveram inúmeros problemas.
E então qual será esse descanso oferecido por Jesus? Santo Agostinho vai
nos dizer que é justamente o descanso
do peso e da escravidão causada pelos
nossos pecados. Com isso, Jesus não
nos oferece uma vida sem dificuldades, mas sim, uma vida onde seremos
felizes mesmo diante das mais terríveis
dificuldades, como foram os Apóstolos.
Desse modo devemos nos questionar:
A minha consciência esta limpa, ou, a
minha vida é cheia de pequenas transgressões que me tiram a paz? Eu tenho
buscado a reconciliação com Cristo
quando eu me desvio do caminho de
Deus?
Leitor 4: Estamos vivendo um
contexto anormal para todo o mundo,
que é a realidade da pandemia. Diante
desse contexto corremos o risco de ficar perdidos. Mas para um Cristão nenhum problema deve ser visto como
uma barreira, e sim como um desafio
a ser superado. Reflitamos: Diante desta realidade eu fico preso em celular,
televisão e assim me deixo levar pela
ansiedade e pelo medo, eu tenho conseguido rezar e tenho mantido a fé e
a esperança? Diante da pandemia Cristo tem sido o centro da minha vida? É
certo que em algum momento será o
nosso encontro definitivo com Cristo,
eu tenho me ocupado em não fazer
nada, ou, tenho conseguido valorizar o
tempo que Deus me concede todo dia?
REZANDO A PALAVRA
Animador: Todos os dias Deus nos
concede graças extraordinárias em
nossa vida. É necessário que nós estejamos abertos a ação da vontade de
Deus em nossa vida, e assim saibamos
reconhecer as graças de Deus e sigamos o caminho da cruz de Cristo, que
é o caminho do Amor. Rezemos esta
oração de entrega a Cristo, pedindo a
graça de sempre saber recorrer a Ele.

Todos: Recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha
vontade. Tudo que tenho ou possuo de
vós me veio; tudo vos devolvo e entrego sem reserva para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente
vosso amor e vossa graça e nada mais
vos peço, pois já serei bastante rico.
Amém!
ASSUMINDO A PALAVRA
Leitor 5: “O agradecimento traz
consigo novos benefícios, porque agrada o bem feitor ver-se correspondido. ”
(Sto. Antônio Maria Claret). E assim, assumamos o propósito de agradecer cotidianamente a Deus pelo dom da vida
e por tantas graças recebidas. Também
rezemos, ao menos 5 Ave-Maria todos
os dias, entregando a Deus todas as
vítimas do covid-19, a Santa Igreja, as
famílias, e o Brasil.
ORAÇÃO FINAL
Animador: Nos confiemos a Santíssima Virgem Maria, afim de que ela
ouça sempre as nossas suplicas e nos
leve ao seu divino Filho, onde encontraremos alento.
Rezemos: 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!
Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos Anjos, vós que, desde o
princípio, recebestes de Deus o poder e
a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vo-lo pedimos humildemente.
Enviai vossas legiões celestes para que,
sob vossas ordens, e por vosso poder,
elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes
a insolência, e lançando-os no abismo.
Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso
Amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os Santos Anjos para nos defenderem, e repeli para longe de nós o
cruel inimigo. Santos Anjos e Arcanjos,
defendei-nos e guardai-nos. Amém!
Canto: Quem é essa mulher tão formosa, vestida de sol? Quem é essa mulher tão bonita como o arrebol? Quem
é essa mulher coroada de estrelas no
céu? Quem é essa mulher de sorriso
meigo, doce como o mel? / É Maria, a
Mãe de Jesus! É Maria, a Senhora da
Luz! (bis)
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CÍRCULO BÍBLICO

2º ENCONTRO
Animador: Caros irmãos e irmãs,
estamos reunidos para rezarmos e escutarmos a Palavra de Deus. Iniciemos
com fé e devoção: em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Hoje é tempo de louvar a
Deus, / Em nós agora habita o Seu Espírito. / Então é só cantar / e a Cristo
exaltar / E Sua glória encherá este lugar.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Em nosso encontro iremos refletir sobre a Solenidade de Corpus Christi, que será celebrada esse ano
no dia 11 de junho. Nesta Solenidade,
Nosso Senhor Jesus Cristo, presente no
Santíssimo Sacramento, é transladado
pelas ruas e bairros de nossas cidades.
É um momento único e especial para a
nossa fé católica! E, a fim de demonstrar o nosso amor por Jesus, é costume
tradicional preparar belos tapetes para
essa Celebração. Ao vivermos esse momento, devemos reforçar em nosso coração a certeza da presença real de Jesus na Eucaristia. Nesse sentido, vamos
juntos rezar:
Todos: Eu vos adoro devotamente, ó Divindade escondida,
que verdadeiramente oculta-se sob estas aparências. A Vós,
meu coração submete-se todo
por inteiro, porque, vos contemplando, tudo desfalece. A vista,
o tato, o gosto falham com relação a Vós. Mas, somente em vos
ouvir em tudo creio. Creio em
tudo aquilo que disse o Filho
de Deus, Nada mais verdadeiro
que esta Palavra de Verdade.
Amém!

rá eternamente. Conforme ensinou o
Papa Emérito Bento XVI “[...] na última
Ceia, Jesus instituiu o Sacramento do
seu Corpo e do seu Sangue, o Memorial
do seu Sacrifício pascal. Agindo deste
modo, Ele pôs-se no lugar dos sacrifícios antigos, mas fê-lo no âmbito de um
rito, que ordenou aos Apóstolos que
perpetuassem como sinal supremo do
verdadeiro Sagrado, que é Ele mesmo”.
É por meio do Sacramento da Eucaristia que nos encontramos com o próprio
Jesus, que verdadeiramente ali está presente. É Ele!
Leitor 3: A Solenidade de Corpus
Christi quer fazer com que nossa fé,
na presença real de Cristo, seja maior
e mais convicta. Conforme exortou o
Papa São João Paulo II: “A Igreja vive
da Eucaristia e sabe que esta verdade
não exprime apenas uma experiência
quotidiana de fé, mas encerra de modo
sintético o núcleo do mistério que ela
mesma é”. Assim, devemos refletir: Estamos amando o Senhor, que verdadeiramente está presente na Eucaristia?
Dedicamos tempo para visitar o Santíssimo Sacramento?

ESCUTANDO A PALAVRA
REZANDO A PALAVRA
Animador: Para a nossa reflexão,
escutaremos o Evangelho de Jesus
Cristo narrado por São João no capítulo 6, 51-58. Preparemos nosso coração,
cantando:
Canto: Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Fala Senhor que te escuta teu servo.
Leitor 1: Evangelho de Jesus Cristo
segundo João 6, 51-58.
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 2: No Santo Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo revela-se como
o pão vivo descido do céu, sendo que,
todo aquele que deste pão comer, vive-
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Animador: Com fé e devoção, vamos elevar uma oração a Deus pedindo
ao Senhor a graça de crermos em sua
presença real na Eucaristia. Lembrando
que, participar da Solenidade de Corpus
Christi é agradecer a Jesus Cristo por
seu infinito amor. Deste modo, somos
convocados a louvar, bendizer e adorar
o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo.
Todos: Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue
de Cristo, inebriai-me. Água do lado de
Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro
de vossas chagas, escondei-me. Não
permitais que me separe de vós. Do es-

pírito maligno, defendei-me. Na hora da
morte, chamai-me e mandai-me ir para
vós, para que com vossos Santos vos
louve por todos os séculos dos séculos.
Amém!
A MENSAGEM DO PAPA NA PANDEMIA

Animador: Caros irmãos e irmãs,
vivemos esse momento de tantas dificuldades em decorrência da pandemia
do coronavírus. Nesse sentido, com o
intuito de ajudar a nossa meditação,
partilha e oração ao longo deste mês,
iremos dedicar um trecho de cada um
dos nossos encontros à Homilia proferida pelo Papa Francisco na Benção Urbi
et Orbi, ocorrida no histórico dia 27 de
março de 2020:
Leitor 1: “‘Ao entardecer…’ (Mc 4, 35):
assim começa o Evangelho, que ouvimos. 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. À
semelhança dos discípulos do
Evangelho, fomos surpreendidos
por uma tempestade inesperada
e furibunda. Demo-nos conta de
estar no mesmo barco, todos
frágeis e desorientados mas ao
mesmo tempo importantes e
necessários: todos chamados a
remar juntos, todos carecidos de
mútuo encorajamento. [...] Rever-nos nesta narrativa, é fácil; difícil
é entender o comportamento de
Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, Ele está na popa, na parte do
barco que se afunda primeiro... E que
faz? Não obstante a tempestade, dorme
tranquilamente, confiado no Pai (é a única vez no Evangelho que vemos Jesus
a dormir). Acordam-No; mas, depois de
acalmar o vento e as águas, Ele volta-Se
para os discípulos em tom de censura:
‘Porque sois tão medrosos? Ainda não
tendes fé?’ (4, 40). (Papa Francisco).
Animador: Finalizemos o nosso
encontro rezando juntos: Ave-Maria...
(3x) Glória ao Pai...
Canto: Aonde mandar eu irei, / Seu
amor eu não posso ocultar. / Quero
anunciar para o mundo ouvir, / que Jesus é o nosso Salvador. (2 vezes)

CÍRCULO BÍBLICO

3º ENCONTRO
Animador: Caros irmãos e irmãs,
louvado seja o nome de Nosso Senhor
Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Com a graça de Deus estamos unidos em família para agradecermos ao
Senhor pelo dom da vida. Iniciemos o
nosso encontro: em Nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Coração Santo, Tu reinarás;
/ Tu nosso encanto, sempre serás! /
Coração Santo, Tu reinarás; / Tu nosso
encanto, sempre serás! / Jesus amável,
Jesus piedoso, / Pai amoroso, frágua
de amor! / Aos Teus pés venho, se Tu
me deixas, / Sentidas queixas, humilde
expor!

gio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração
daquele amor ardentíssimo do qual
arde o vosso; derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso Coração
é a fonte. Fazei que a vossa Vontade
seja a minha e que a minha vontade
seja eternamente conforme a vossa.
Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador: Irmãos e irmãs, vamos
abrir a nossa Bíblia no Evangelho de
Jesus Cristo segundo São Mateus e,
com fé, escutar a Palavra de Deus.
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia!
(bis) / Tua palavra é como fogo/
que faz arder o coração/ trás a
verdade e ilumina nossa vida!
(bis)
Leitor 1: Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 11, 25-30.
REFLETINDO A PALAVRA

ORAÇÃO INICIAL
Animador: Em nosso encontro,
vamos refletir sobre o Sagrado Coração de Jesus, que neste mês de junho
é celebrado solenemente na Divina
Liturgia. Essa festa foi um pedido do
próprio Jesus em aparição a Santa
Margarida Maria Alacoque, no ano de
1675. Peçamos ao Senhor que esta Solenidade fortaleça em nossos corações
a certeza de que Deus é amor e de que
por Jesus este amor se tornou visível.
Rezemos:
Todos: Ó Coração Sacratíssimo de
Jesus, fonte viva e vivificante de Vida
Eterna, tesouro infinito de divindade,
fornalha ardente de amor divino, vós
sois o lugar do meu descanso, o refú-

Leitor 2: No Santo Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus convida a cada um de nós
a aprendermos d’Ele, pois Ele é
manso e humilde de coração. Eis,
diante de nós, o mistério do Sagrado Coração de Jesus, coração
santo e rico em amor! Diferentemente do pensamento comum,
Deus não é um soberano cruel e
pronto para julgar e condenar os
seres humanos, mas na verdade
é um Deus amoroso e misericordioso, um Abba (pai querido) para
seus filhos, e o Catecismo da Igreja Católica nos evidencia que, Deus não só
declara que é o amor, mas também o
demostra: “Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos” (João 15, 13). O Coração Sagrado
de Jesus é a manifestação visível desse
amor tão grande de Deus por todos os
homens, sendo uma verdadeira fonte
de amor que nos une a Deus.
Leitor 3: Entretanto, como o próprio Jesus disse em aparição a Santa
Margarida Maria Alacoque: “Eis este
coração que tanto tem amado os homens. Não recebo da maior parte senão ingratidões, desprezos, ultrajes,
sacrilégios e indiferenças”. Em muitas
ocasiões para nossa tristeza, somos

nós que causamos dor ao Coração
de Jesus e, ao invés de amá-Lo, o ultrajamos com nossos pecados. Essa
Solenidade quer levar-nos a viver uma
verdadeira vida de conversão que nos
conduza a viver na presença de Jesus,
uma vida escondida em seu Coração!
Lembremo-nos as 12 promessas de Jesus aos que cultivarem essa verdadeira
devoção e que buscarem se assemelhar ao Coração de Jesus.
A MENSAGEM DO PAPA NA PANDEMIA

Animador: Para encerrarmos o
nosso encontro, vamos dar continuidade à mensagem do Papa Francisco:
“A tempestade desmascara a nossa
vulnerabilidade e deixa a descoberto
as falsas e supérfluas seguranças com
que construímos os nossos programas,
os nossos projetos, os nossos hábitos
e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo
que nutre, sustenta e dá força à nossa
vida e à nossa comunidade. (...) Com a
tempestade, caiu a maquilhagem dos
estereótipos com que mascaramos o
nosso ‘eu’, sempre preocupado com
a própria imagem; e ficou a descoberto, uma vez mais, aquela (abençoada)
pertença comum a que não nos podemos subtrair: a pertença como irmãos.
‘Porque sois tão medrosos? Ainda não
tendes fé?’ Nesta tarde, Senhor, a tua
Palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo, que Tu amas mais do
que nós, avançamos a toda velocidade,
sentindo-nos em tudo fortes e capazes.
Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos
absorver pelas coisas e transtornar
pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos, não despertamos
face a guerras e injustiças planetárias,
não ouvimos o grito dos pobres e do
nosso planeta gravemente enfermo.
Avançamos, destemidos, pensando
que continuaríamos sempre saudáveis
num mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-Te: ‘Acorda, Senhor!’.” (Papa Francisco).
Canto: Tu anseias, eu bem sei, por
salvação, / tens desejo de banir a escuridão / abre, pois de par em par teu
coração / e deixa a luz do céu entrar./
Deixa a luz do céu entrar! (Deixa a
luz do céu entrar) (2x) / Abre bem as
portas do teu coração / e deixa a luz
do céu entrar.
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CÍRCULO BÍBLICO

4º ENCONTRO

FIDELIDADE À MISSÃO CONFIADA POR CRISTO
“Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja.” (Mt 16, 18)

Animador: Caros irmãos e irmãs,
mais uma vez estamos reunidos para a
escuta e meditação da Palavra de Deus.
Com alegria, iniciemos nosso encontro:
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
Canto: Hoje e sempre da Igreja pilares, no alicerce do Cristo Senhor, lá no
céu, como dois luminares, a brilhar no
celeste esplendor!/
Feliz São Pedro, do céu porteiro, na
cruz inverso, sem seres réu; e tu, são Paulo, doutor das gentes, na dor da espada
ganhastes o céu! Agora, pois, rogais por
nós! Rogai por nós, rogai por nós!/
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Hoje, a santa Mãe Igreja convida-nos a refletir sobre a vida
destes dois grandes santos, São Pedro
e São Paulo, Apóstolos de Cristo, elevados por seus exemplos de fidelidade a
Jesus Cristo, a ponto de serem considerados colunas e chefes da Igreja Católica. Inspirados por tão grande exemplo,
peçamos a intercessão de São Pedro e
São Paulo.
Lado A: Gloriosíssimo São Pedro,
creio que vós sois o fundamento da
igreja, o pastor universal de todos os
fiéis, o depositário das chaves do céu,
o verdadeiro vigário de Jesus Cristo; e
eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso
súdito e filho. Uma graça vos peço, com
toda a minha alma: guardai-me sempre
unido a vós e fazei que antes me seja
arrancado do peito o coração do que o
amor e plena submissão que vos devo
nos vossos sucessores, os Pontífices Romanos. Amém!
Lado B: Ó São Paulo, vós que, cumprindo a vontade de Deus, manifestada por vozes de anjos, de espada em
punho, vos lançastes à luta por Deus e
pelos povos hebreu e gentio, ajudai-me
a perceber, no meu íntimo, as inspirações de Deus. Com o auxílio da vossa
espada, fazei recuar os meus inimigos
que atentam contra a minha fé e contra
a minha pátria. São Paulo, ajudai-me a
vencer as dificuldades no lar, no emprego, no estudo e na vida diária. Que nem
opressões, nem ameaças, nem processos me obriguem a recuar, quando estou com a razão e a verdade. São Paulo,
iluminai-me, guiai-me, fortalecei-me,
defendei-me. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador: Por meio deste Evangelho, a Santa Igreja nos convida a olhar
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para tamanha fidelidade que tiveram
São Pedro e São Paulo ao cumprirem a
missão que o Senhor lhes confiou. Desejosos de imitar esse testemunho, aclamemos a Palavra de Deus, cantando.
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
/ Tu és Pedro e sobre esta pedra, Eu irei
construir minha Igreja. E as portas do
inferno não irão derrotá-la.
Leitor 1: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo, segundo Mateus (Mt 16,
13-19).
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 2: Cristo confiou a São Pedro
a missão de ser o pastor de seu rebanho na terra. E, essa missão perdura por
meio de seus sucessores. Deste modo,
através da figura do Papa, sempre temos o referencial seguro da comunhão
na verdadeira fé apostólica e na unidade da autêntica Igreja de Cristo. “Quando surgem, como ervas daninhas, inúmeras seitas cristãs, nossa comunhão
com Pedro é a garantia de permanência
seguríssima na verdadeira fé. Quando
o mundo já não mais se constrói nem
se regula pelos critérios do Evangelho,
a palavra segura de Pedro é, para nós,
uma referência segura daquilo que é
ou não é conforme o Evangelho.” (Dom
Henrique Soares) Deste modo, somos
convidados a refletir: Nossa vida tem
sido sinal de comunhão com o Santo
Padre? Escutamos a Cristo que nos instrui por meio do Santo Padre, ou temos
questionado os ensinamentos da Santa
Igreja?
Leitor 3: Assim como São Pedro,
São Paulo foi convidado à santidade
por meio da fidelidade à missão confiada por Cristo. E, Cristo chama a cada
um para realizar uma missão específica.
Assim, somos convidados a expandir o
reino de Cristo por meio de nossa vocação específica. Deste modo, torna-se necessário que nos configuremos a Cristo,
para que possamos ter alma apostólica,
a fim de difundir a Igreja de Cristo e o
Amor d’Ele, no nosso cotidiano. Com
isso, somos convidados a refletir: Temos
vivido a missão que Cristo nos confia?
Buscamos levar Cristo às pessoas que
convivem conosco? Nossa vida tem
sido um testemunho claro da fé Católica, na qual acreditamos e pregamos?
REZANDO A PALAVRA
Animador: Por meio da meditação
do santo Evangelho, percebemos que

Cristo permanece conosco graças à
Santa Igreja, e nos convida a, como São
Pedro e São Paulo, sermos fiéis à missão confiada por Ele. Sabendo disso, rezemos um trecho do Salmo 84, pedindo
a graça da fidelidade:
Lado A: Como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos exércitos!
Minha alma desfalecida se consome
suspirando pelos átrios do Senhor. Meu
coração e minha carne exultam pelo
Deus vivo. Até o pássaro encontra um
abrigo, e a andorinha faz um ninho para
pôr seus filhos. Ah, vossos altares, Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus!
Lado B: Felizes os que habitam em
vossa casa, Senhor: aí eles vos louvam
para sempre. Feliz o homem cujo socorro está em vós, e só pensa em vossa
santa peregrinação. Quando atravessam o vale árido, eles o transformam
em fontes, e a chuva do outono vem cobri-los de bênçãos. Seu vigor aumenta à
medida que avançam, porque logo verão o Deus dos deuses em Sião. Senhor
dos exércitos, escutai minha oração.
Todos: Verdadeiramente, um dia em
vossos átrios vale mais que milhares
fora deles. Prefiro deter-me no limiar da
casa de meu Deus a morar nas tendas
dos pecadores. Porque o Senhor Deus
é nosso sol e nosso escudo, o Senhor
dá a graça e a glória. Ele não recusa os
seus bens àqueles que caminham na
inocência. Ó Senhor dos exércitos, feliz
o homem que em vós confia.
ORAÇÃO FINAL
Animador: Terminemos o nosso
encontro confiando a nossa Igreja, e o
Santo Padre, o Papa Francisco, à proteção do Imaculado Coração de 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 Igreja, o Papa, 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!
Canto: Aonde mandar eu irei, / Seu
amor eu não posso ocultar. / Quero
anunciar para o mundo ouvir, / que Jesus é o nosso Salvador. (2 vezes)
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Celebrando a religiosidade
nas Festas Juninas

N

o Brasil, as Festas Juninas
acontecem desde o século
XVII. Sabemos que esta festa tem sua origem pagã, mas que,
com o passar dos anos, foram
lhe atribuídas características do
catolicismo. Hoje, estas comemorações são tradicionais em todas
as paróquias, sobretudo em comunidades que têm como padroeiros os santos que celebramos a
sua festa neste período, como é o
caso de Santo Antônio de Pádua,
que celebramos no dia 13, São
João Batista, no dia 24, e São Pedro, no dia 29. Sendo assim, as famosas “Festas Caipiras” começam
no dia 12 de junho e terminam no
dia 29 do mesmo mês. Porém, por
motivos de agenda, em alguns
lugares estas comemorações são
realizadas no mês de julho, sendo
conhecidas como “Festas Julinas”.
Com o passar do tempo, essa
mistura de festas pagãs com a
doutrina cristã foi absorvida de
maneira positiva pela religiosidade popular. Nessas festas, quando
celebrada a sua religiosidade popular, são sempre atribuídas algumas apresentações de danças caipiras com uma encenação de um
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“casamento caipira”. Isso é muito
comum quando nos referimos à
festa de Santo Antônio, que popularmente possui a fama de “Santo
Casamenteiro”.
As festas juninas são marcadas por vários elementos e, mesmo sendo realizadas em lugares
ou regiões diferentes, possuem
as mesmas características. Um
exemplo disso são as comidas,
bebidas, apresentações, fogueiras
e a decoração que sempre buscam apresentar uma cultura típica de interior, ou até mesmo de
uma vida caipira ou de uma realidade vivida no campo. Esses são
elementos básicos que compõem
as famosas “Festas Caipiras” ou
“Festas Juninas”. As comidas normalmente possuem em sua composição o milho, o amendoim, e a
pipoca, com receitas de canjica,
pamonha, bolo de milho, curau,
entre outros. Como bebida típica, podemos encontrar o famoso
“quentão”, à base de gengibre.
Devemos tomar muito cuidado para não ficarmos somente na
festividade popular, pois sabemos
que o essencial está na Santa Missa e na Oração, onde podemos

celebrar a festa religiosa dedicada
aos santos padroeiros deste mês.
Mesmo em meio à realidade em
que estamos vivendo, em período
de isolamento e distanciamento social, devemos nos lembrar
de que a Oração é fundamental
e indispensável neste momento.
Devemos acompanhar as programações das nossas paróquias, e
não deixar de participar, mesmo
que através das redes sociais, das
celebrações e comemorações dos
nossos Santos dedicados neste
mês.
Por fim, tendo alimentado a
fé, podemos aproveitar, em casa
mesmo junto às nossas famílias,
as brincadeiras, as comidas e as
danças típicas que esta festa pode
nos oferecer. A cultura popular e
a religiosidade ainda devem permanecer em nós. Que a graça de
Deus possa nos acompanhar e
que possamos ter sempre a certeza de que Jesus caminha ao nosso lado, mesmo em momentos
difíceis.
Estaremos sempre unidos pela
Eucaristia e pela Oração!
Seminarista Leonildo Fiumari Neto

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.
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