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EDITORIAL
“Somos portadores de uma grande riqueza que
não depende da quantidade de coisas que temos,
mas daquilo que somos: a vida recebida, o bem
que há em nós, a beleza intangível com que Deus
nos dotou. Feitos à imagem d’Ele, cada um de nós
é precioso a seus olhos, é único e insubstituível na
história!” (Papa Francisco)
Queridos leitores, gostaria de começar citando
as palavras do Santo Padre, Papa Francisco, que
ecoou de Roma para o mundo inteiro por ocasião do
Dia Mundial dos Pobres, isto é, trata-se da ocasião
na qual o Papa Francisco refletiu a partir da Parábola
dos Talentos (Evangelho do 33º Domingo do Tempo Comum – 15 de novembro).
Essa reflexão me fez pensar nas tantas vezes que nos preocupamos com coisas supérfluas, que na maioria das vezes, não nos fazem felizes de fato, ou seja, falta-nos
sentido. É sempre bom pensar a própria vida, com suas alegrias e tristezas, mas
pensar no outro com suas dores e fadigas nos faz menos ensimesmados, menos
egoístas e mais cristãos.
Essas palavras nos ajudam a compreender como somos frágeis, contingentes,
necessitados uns dos outros; de fato, como afirmou o Papa em outra ocasião, “ninguém se salva sozinho”. Esse tempo tem nos revelado valores que estavam esquecidos, suplantados pelo egoísmo, pela indiferença, pela pressão do Mercado, etc...,
que por um instante apagou a memória do cuidado, do afeto, das emoções... Penso
que este ano que estamos praticamente às vésperas de seu fim, nos fez repensar
muitas coisas, entre elas, a meu ver, o valor da vida humana desde a sua concepção
até o seu ocaso natural. A sensibilidade às necessidades do outro, que, por causa
de um sistema descartável e desigual, foi condenado a viver às margens da pobreza
e do esquecimento.
Afirma o Papa Francisco: “Quantas pessoas passam a vida só a acumular, pensando mais em estar bem do que em fazer bem! Como é vazia, porém, uma vida
que se preocupa das próprias necessidades, sem olhar para quem tem necessidade! Se temos dons, é para ser dons.”
Peçamos ao Senhor que nos ajude a combater todo tipo de pobreza, indiferença e exclusão, mas, sobretudo, a maior pobreza que devemos combater é a nossa
pobreza de amor. A todos um santo abençoado Natal um Feliz Ano Novo! Uma boa
e frutuosa leitura!
Pe. Renato Nascimento Batista

Palavra do Pastor

Mesmo assim é Natal
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PALAVRA DO PASTOR

MESMO ASSIM É NATAL

“Não tenhais medo; eis que vos anuncio uma grande alegria que será para
todo o povo: hoje nasce um Salvador na
cidade de David”.
São essas as palavras proferidas pelo anjo para anunciar aos pastores de Belém o nascimento do
Salvador. Depois de
mais de dois mil
anos, para nós,
também, chega
essa mensagem
de salvação, paz
e amor. Estamos precisando
verdadeiramente. Esse ano foi
para o mundo
inteiro sofrimento,
preocupação e para
muitos um tempo de
doenças e até de morte
por causa de um virus invisível que não dá trégua. E pior, não
sabemos até quando estaremos vivendo
essa guerra: mesmo assim é Natal.
O Natal nos traz sempre uma esperança: desde que Jesus nasceu não estamos mais caminhando na escuridão. Ele
é a luz: veio como uma criança vulnerável,

fraca; veio na mais extrema pobreza, na
miséria de uma caverna e no frio de uma
manjedoura. Este é o mistério de amor
que o Natal nos anuncia: Deus se fez próximo de cada um de nós para preencher
a nossa vida, muitas vezes ferida e
desorientada, com a graça da
consolação, da esperança e
da paz.
Coloquemo-nos na frente do presépio. Diante deste
espetáculo de luzes,
na memória alegre
do nascimento de
Jesus nosso coração
encontra uma nova
esperança: esperança
para as famílias, para
que não faltem a doçura do amor verdadeiro, a
serenidade do trabalho digno e tudo o que precisa para
uma vivência feliz. Esperança para
os nossos filhos que encontram muitas
vezes um vazio na educação nas nossas
escolas e poucos lugares sadios onde se
encontrar para brincar. Esperança para os
nossos jovens desorientados no meio de
tantos falsos valores. Esperança para os
nossos doentes e enfermos, necessitados

25 ANOS DE
ORDENAÇÃO
SACERDOTAL
Alegra-me o coração em poder celebrar os meus vinte e cinco anos de Ordenação Sacerdotal, um momento muito
especial que quero louvar a Deus juntamente com os muitos que fizeram e fazem parte deste caminho.
Caminho não muito fácil, como é o
caminhar de muitos, porém um caminho
que se fez presente as providências divina que não surgiram milagrosamente,
mas foram se revelando em cada gesto
de amor, de solidariedade e compreensão de cada irmão e irmã. Sonhos que se
realizaram na medida em que se deixou
de ser individual e se tornaram os sonhos de todos, sonhos que quando so-

de cuidados e amor, mas muitas vezes impossibilitados de atendimento. Esperança
para os sem trabalho e para os que correm
o risco de perdê-lo. Esperança para os que
estão sozinhos e marginalizados. Esperança para a nossa Igreja, para que o Evangelho de Jesus esteja no centro da sua missão. Esperança para quem abre o coração
ao Menino Jesus, Deus de misericórdia e
ternura.
Aproveito essa possibilidade
para deixar minha mensagem de final de
ano para agradecer a todo os meus padres, diáconos, religiosos/as, seminaristas
e lideranças de pastorais e movimentos.
A todas as pessoas pontualmente presentes nas celebrações; àquelas que com
muita caridade ajudaram as famílias mais
carentes ao longo do ano; aos que voluntariamente se fizeram disponíveis para
os serviços mais humildes; aos que com
inúmeras formas mostraram seu amor
para com a Igreja; aos que nos amaram,
mesmo com nossos defeitos e limites:
obrigado e a todos! Feliz Natal! Desejo de
todo o coração um Novo Ano melhor, com
a esperança de que em breve o vírus seja
vencido e possamos voltar à normalidade,
cumprimentando e nos abraçando.
Vosso bispo dom Ettore Dotti.

O Espírito do Senhor está sobre
mim, porque ele me consagrou,
para anunciar a Boa nova aos
pobres; enviou-me para proclamar
a libertação ao presos e aos cegos a
recuperação da vista; para libertar
os oprimidos, e proclamar um ano de
graça do Senhor.
(Lc 4,18-19)

nhei sozinho pareciam impossíveis, mas
na medida em que se tornavam sonhos
de muitos, foram possíveis e aumentou
o desejo de continuar a sonhar. Muitos
sonhos também não passaram de pesadelos e foram enterrados, para não se
desperdiçar forças e atenções, para se
alcançar algo maior e mais valioso, deixando para trás o que é passageiro em
vista do que perene e duradouro. Um
Caminhar de descobertas, aprendizagem,
renúncias e afirmações.
Um caminhar na simplicidade e na
humildade de quem quer ser sempre de-

pendente da presença misericordiosa de
Deus que escolhe os fracos para confundir os fortes.
Celebrar este jubileu é, sobretudo,
invocar a Deus que continue providente
em minha vida, renovando minhas forças
e minha coragem para continuar sendo
fiel mensageiro da sua Palavra e operário de sua messe. Longe das seduções
dos holofotes e dos triunfalismos porque
“Deus escolheu o que é loucura no mundo, para confundir os sábios e escolheu o
que é fraqueza no mundo, para confundir
os fortes.” (1Cor 1, 27).
Pe. Moacir Miguel dos Santos
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CELEBRANDO O
NATAL E O ANO NOVO
É chegado o momento de celebrarmos o Natal e o nascimento do menino Jesus. Na festa do Natal, recordamos
algo fundamental para a nossa fé cristã: a Encarnação do
Verbo Divino para a redenção da humanidade. Com o início do tempo do Advento, iniciamos também o novo Ano
Litúrgico e com ele a esperança Daquele que se fará presente em nosso meio. É um tempo de preparação e espera
do nascimento Daquele que será o salvador da humanidade. São João Paulo II nos afirma que “naquela Criança,
envolvida em panos e recostada na manjedoura, é Deus
que nos vem visitar para guiar nossos passos no caminho
da paz”.
Neste sentido, queremos celebrar o Natal e o novo ano
que se inicia com muita alegria e devoção, recordando
Deus que se mostra aos homens como um humilde menino para derrotar a nossa soberba. Se Deus tivesse se
encarnado envolto em poder, riquezas e glória, talvez
a humanidade tivesse se rendido mais facilmente. Mas
Deus não quer a nossa rendição, pelo contrário, faz apelo
ao nosso coração e à nossa livre decisão de aceitar o seu
amor para com cada um de nós, que somos os seus filhos.
Celebrar um menino recém-nascido, que tem seu rosto
contemplado no Natal, é celebrar a manifestação do amor
de Deus para com cada um de nós. Neste sentido, Deus
se fez pequeno a fim de que nós pudéssemos compreendê-Lo, acolhê-Lo e amá-Lo. O nosso Papa emérito Bento
XVI nos afirma que “todo aquele que não compreendeu o
mistério do Natal, não entendeu o elemento decisivo da
existência cristã. Quem não acolhe Jesus com coração de
criança, não pode entrar no reino dos céus”.
Ao celebrarmos o Natal, queremos celebrar momentos
em família, celebrar a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo,
dar e receber presentes. Mas o que nunca devemos nos
esquecer é do verdadeiro sentido do Natal: celebração do
nascimento do Nosso Salvador. O Natal é ainda um anúncio de paz, com a manifestação do “Príncipe da Paz”. O
Nascimento do Senhor constitui também o jubiloso anúncio de uma grande alegria e a festa da glória de Deus.

DEZEMBRO

Intenções
do Santo
Padre
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Para bem celebrarmos o Natal, devemos estar de coração puro, livre de toda mancha do pecado, que nos impede de receber a graça de Deus neste dia tão especial. Por
isso, é de suma importância uma boa preparação durante
este período em que celebramos a espera no nascimento
do menino Jesus. Algumas paróquias de nossa diocese organizam momentos de confissões para que o os seus fiéis
paroquianos possam se confessar e se preparar para celebrar o grande dia. Caso a sua paróquia não organize esses
momentos, nada impede de que você procure o sacerdote
e receba o perdão sacramental que a confissão pode nos
oferecer. Basta abrirmos o nosso coração para aceitarmos
a graça de Deus e nos prepararmos para este grandioso
momento que a Igreja irá celebrar.
Que neste Natal, possamos celebrar a vinda do nosso
Salvador, e Nele, recordarmos aquelas pessoas mais necessitadas de nossa comunidade, fazendo memória de todos aqueles que não poderão celebrar o Natal por algum
motivo em particular. Que possamos abrir o nosso coração ao arrependimento e à reconciliação, nos motivando
a estarmos em paz para recebermos entre nós um Deus
de amor e misericórdia.
Rogamos à Nossa Mãe, Maria Santíssima, a quem deu
o seu Sim para trazer ao mundo o Filho de Deus, as bênçãos e graças que necessitamos, bem como os nossos pedidos e intenções para que possamos celebrar o Natal de
Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, desejo a todos um Santo e Abençoado Natal, e um Ano Novo repleto
de bênçãos na vida de cada um
de nós.
Seminarista Leonildo
Fiumari Neto

Intenção de oração pela evangelização: Para
uma vida de oração.
Rezemos para que a nossa relação pessoal com Jesus Cristo
se alimente da Palavra de Deus e de uma vida de oração.

CÍRCULO BÍBLICO

1º ENCONTRO (Dezembro)
“Vivei de acordo com o que sois: sois a Igreja santa, sois o Povo santo de Deus, sois a
herança de Cristo!” (Dom Henrique Soares)
Animador/a: Amados irmãos e irmãs, estamos vivenciando o Santo Tempo do Advento. Deus nos reúne em família para que possamos meditar sua
Palavra a fim de que estejamos verdadeiramente preparados para receber o
menino Jesus. Atentos a este chamado
do Senhor, iniciemos o nosso encontro:
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo. Amém!
Canto: Muito suspira por ti teu povo
fiel, tua Israel! / Ó santo Messias! Ó santo Messias! (2x) / Tua lembrança embalsama dos que te amam os tristes dias. /
Ó santo Messias! Ó santo Messias! (2x)
/ A nação que te adorava, tornaram-na
escrava, encheram-na de dor.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Meus irmãos, sabemos
que o Advento é tempo de preparar o
nosso coração para vivermos o santo
período do Natal. No início de dezembro temos já o belo costume de preparar
nossas casas com as tradicionais decorações natalinas, entretanto, a principal
preparação deve ser a nossa preparação
espiritual. Em nosso encontro, escutaremos no Santo Evangelho, o testemunho
de São João Batista, o Precursor. Ao iniciar nosso encontro, peçamos o auxílio
da Santíssima Virgem Maria.

Todos: Ó Senhora minha, sois a minha única consolação e esperança dada
por Deus; vós, a guia da minha peregrinação, a fortaleza das minhas débeis
forças, a riqueza das minhas misérias, a
liberdade das minhas cadeias, e a esperança da minha salvação. Ouvi as minhas
orações, tende compaixão dos meus
suspiros, ó minha Rainha, que sois meu
refúgio, minha vida, meu auxílio, minha
esperança, minha fortaleza! Auxiliai-me
ó dulcíssima Mãe, para que como vós,
eu também saiba receber o menino Deus
em minha vida! Amém!

ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Confiantes em Deus, que
com sua Encarnação nos propõe um
plano de Amor e Salvação, aclamemos o
Santo Evangelho cantando.
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! (bis) / Quero ouvir
o que o Senhor irá falar, tua palavra vai
minha vida transformar/
Leitor 2: Evangelho de Jesus Cristo
segundo São Marcos 1,1-8.
PARTILHANDO A PALAVRA
Lado A: O Santo Evangelho apresenta-nos São João Batista, a voz que
clama no deserto. Como ensina, Santo
Tomás de Aquino, o clamor é uma manifestação, ou seja, João Batista quer
manifestar aos seus ouvintes uma mensagem. Mas, a quem é dirigida a mensagem de João? Santo Tomás diz que o
clamor de João dirigisse aos que estão
longe de Deus; e a todos os que estão
surdos. E qual a mensagem de João? O
Evangelho, nos diz: “Preparai o caminho
do Senhor”! Como recorda Dom Duarte
Leopoldo e Silva “dispunha o Precursor o
coração do povo para os ensinamentos
de Jesus”, ou seja, a voz de João é uma
preparação, um anúncio do Verbo Eterno, Nosso Senhor. Por isso, logo, João Batista diz: “virá alguém mais forte do que
eu. Eu nem sou digno de me abaixar para
desamarrar suas sandálias”.
Lado B: Que humildade de João Batista, quão verdadeira são suas palavras!
Caros católicos, o testemunho de João
deve fazer-nos refletir sobre nossa vida,
sobre nossa fé. Se São João Batista, homem exemplar de grande fé e vida penitencial, diz que se considera indigno de
desatar a sandália de Jesus, como nós
devemos nos portar diante de Jesus?
Como encontraremos com Nosso Salvador, se estivermos vivendo uma vida
“morna” marcada pelo pecado e pela indiferença a Deus? A Palavra Eterna que
João anuncia entrou em nossa história,
permanecendo Deus Ele assumiu a nossa condição humana, fazendo próximo a
nós, que outrora estávamos distantes e
fazendo a nós, então surdos, escutarmos
a doce e amorosa voz de Deus. Temos
diante de nós pela Liturgia, a bendita
graça de viver o mistério da encarnação

de Jesus, a questão que fica a cada um
de nós para nossa reflexão, é esta: Ou
permanecer distante de Deus e surdo a
sua voz? Ou aproximar-se do Senhor e
escutar sua palavra? Eis, o que o Advento deve fazer-nos refletir.
REZANDO A PALAVRA
Animador: O Senhor nos convida
a não vivermos uma “vida morta”, indiferente, mas sim, uma vida com Ele,
onde encontraremos a verdadeira vida,
na certeza de que Cristo está conosco, e que caminhamos rumo ao Reino
da eterna felicidade. Porém, para viver
bem, é necessário dizer “sim” ao projeto
de Deus no hoje da nossa vida. E, esse
“sim” depende de cada um de nós. Diz,
Dom Henrique Soares: “Povo todo de
Deus: jovens e adultos, idosos e crianças, solteiros e pais e mães de família,
convertei-vos, mudai vosso procedimento! Vivei de acordo com o que sois: sois
a Igreja santa, sois o Povo santo de Deus,
sois a herança de Cristo!”
Rezemos, então, ao Espírito Santo
pedindo a graça de lutarmos sem cessar
pelo Reino dos Céus:
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!
ORAÇÃO FINAL
Leitor 4: Com fé, vamos rezar agradecendo a Deus pelo seu amor tão grande: 1 Pai-Nosso, 3 Ave-Marias e 1 Glória
ao Pai.
Canto Final: Noite feliz! Noite feliz!
/ Oh, Senhor, Deus de amor! / Pobrezinho, nasceu em Belém. / Eis na lapa,
Jesus nosso bem. / Dorme em paz, óh
Jesus. / Dorme em paz, óh Jesus./ Noite
feliz! Noite feliz! / Oh, Jesus, Deus da luz!
/ Quão afável é Teu coração, / que quiseste nascer nosso irmão./ E a nós todos
salvar. / E a nós todos salvar./
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CÍRCULO BÍBLICO

2º ENCONTRO (Dezembro)

IMACULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA
Animador/a: Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs! Com alegria nos
reunimos para rezarmos e meditarmos a
Palavra de Deus. Iniciemos em Nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Imaculada, Maria de Deus! /
Coração pobre acolhendo Jesus. / Imaculada, Maria do povo! / Mãe dos aflitos que
estão junto à Cruz.
ORAÇÃO INCIAL
Animador/a: Estimados irmãos, vamos meditar sobre a Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, rezemos à Santíssima Virgem Maria, mãe da
esperança, pedindo a graça de caminhar
sempre com os olhos fixos em Cristo Jesus, nossa única e bendita esperança.
Todos: Ó Coração Imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o
Vosso amor. A chama do Vosso Coração, ó
Maria, desça sobre todos os homens. Nós
Vos amamos infinitamente. Imprimi nos
nossos corações o verdadeiro amor, para
que sintamos o desejo de Vos buscar incessantemente. Ó Maria, Vós que tendes
um Coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado.
Vós sabeis que todos os homens pecam.
Concedei que, por meio do Vosso Imaculado e Materno Coração, sejamos curados
de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do
Vosso Materno Coração e nos convertamos por meio da chama do Vosso Coração. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Em 1854, o Papa Pio IX, proclamou o dogma da Imaculada Conceição.
O Catecismo da Igreja Católica nos ensina: “Ao longo dos séculos, a Igreja tomou
consciência de que Maria, ‘cumulada de
graça’ por Deus, tinha sido redimida desde a sua conceição. Maria é a cheia de graça, vamos preparar o nosso coração para
acolhermos o Santo Evangelho, cantando:
Canto: Vai falar no Evangelho / Jesus
Cristo, aleluia! / Sua palavra é alimento /
que dá vida, aleluia!
Leitor 2: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo Lucas 1, 26-38
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 3: No Santo Evangelho, tivemos
a feliz alegria de refletir sobre a Anunciação. E para a nossa reflexão, gostaríamos
de destacar o versículo 28: “O anjo entrou
onde ela estava e disse: ‘Alegra-te, cheia
de graça, o Senhor está contigo!’” (Lc 1,
26-38). Como indica Dom Henrique Soares: “vivemos em um mundo cada vez
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mais sem graça, um mundo literalmente
‘des-graçado’, isso, é fechado para a graça. Pois bem: nesta realidade sem graça,
celebrar a Imaculada Conceição da Mãe
de Deus é proclamar a vitória da graça
sobre o pecado, é renovar nossa certeza
na força que vem da Cruz e Ressurreição
do Senhor, que dissipa as trevas e vence
o mal.”
Leitor 4: É assim, caros católicos, que
Deus age em nossa vida, é assim que age
na história da humanidade. Quando estávamos com nossa vida errada, devido ao
pecado, Deus vem e a muda, a inverte!
Note que a palavra Ave é o inverso de Eva,
é o mesmo nome às avessas. Como ensinam os santos: o nó da desobediência de
Eva, foi desatado pela obediência de Maria. E hoje, é tempo de rogar a Virgem que
interceda ao seu Filho para que inverta o
rumo de nossa vida- caso ele esteja fora
do caminho- e nos coloque no único caminho que é Cristo, é tempo de ajustar a rota
e caminhar para o Céu!
Todos: Como ensina-nos o Papa Francisco, a oração a Virgem Maria é o maior
elogio que podemos fazer a nossa Mãe:
“Cada vez que a reconhecemos cheia de
graça, fazemos-lhe o maior elogio, o mesmo que Deus lhe fez. O melhor elogio que
se pode dizer a uma senhora é falar-lhe,
com amabilidade, que demonstra menos
idade. Quando dizemos a Maria cheia de
graça, num certo sentido dizemos-lhe
também isto, ao nível mais elevado. Com
efeito, reconhecemo-la sempre jovem,
porque jamais envelhecida pelo pecado.
Só existe uma coisa que deveras faz envelhecer, envelhecer interiormente: não é a
idade, mas o pecado. O pecado envelhece-nos, porque esclerosa o coração. Fecha-o, torna-o inerte, fá-lo murchar. Mas
a cheia de graça é vazia de pecado. Então
é sempre jovem, é “mais jovem que o pecado”, é ‘a mais jovem do gênero humano’ (Papa Francisco). Portanto, vivenciemos essa proximidade e devoção a nossa
Santíssima Mãe, confiando em eu auxílio
maternal.
REZANDO A PALAVRA
Leitor 5: Sobre o mistério da Imaculada Conceição, explica Dom Henrique
Soares: “Desde o primeiro instante de
nossa existência, todos somos marcados
pela quebradura provocada pelo pecado
de nossos antepassados... Não assim a
Virgem Maria! Ela, desde o primeiro instante de sua existência, por pura graça de
Deus, foi preservada do pecado original. O
mesmo Deus que ‘antes da fundação do
mundo nos escolheu em Cristo para que
fôssemos santos e irrepreensíveis sob Seu
olhar, no amor’, o mesmo Senhor Santo

que ‘nos predestinou para sermos Seus
filhos adotivos por intermédio de Jesus
Cristo, conforme a decisão de Sua vontade’, Ele mesmo, por causa do Filho Jesus
e pelos méritos do Filho Jesus, o ‘Cordeiro
sem defeitos e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo’ (1 Pd 1, 19s),
predestinou e preservou de toda mancha
do pecado a Virgem Maria, futura mãe escolhida para o Seu Filho!”
Se em nossa reflexão percebemos que
ainda não temos um amor filial pela Virgem Maria, é momento de iniciar um caminho de proximidade com nossa Bendita
Mãe e aprendermos a amá-la e a honrá-la
como verdadeiros filhos.
ORAÇÃO FINAL
Animador: Peçamos à Virgem Maria,
que dirija seu olhar maternal a nós e a
toda a nossa família. Confiantes na intercessão de nossa Mãe, rezemos:
Mulheres: Minha alma glorifica ao
Senhor, meu espírito exulta de alegria em
Deus, meu Salvador, porque olhou para
sua pobre serva.
Todos: Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas
aquele que é poderoso e cujo nome é
Santo.
Homens: Sua misericórdia se estende,
de geração em geração, sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço:
desconcertou os corações dos soberbos.
Derrubou do trono os poderosos e exaltou
os humildes.
Mulheres: Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos.
Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da
sua misericórdia, conforme prometera
a nossos pais, em favor de Abraão e sua
posteridade, para sempre.
Canto Final: Uma entre todas foi a escolhida:/ Foste tu Maria, serva preferida,
/ Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador.
Refrão: Maria, cheia de graça e consolo, / Venha caminhar com teu povo, /
Nossa mãe sempre será!

CÍRCULO BÍBLICO

3º ENCONTRO (Dezembro)

NATAL DO SENHOR
Animador/a: Caros irmãos e irmãs,
sintam-se acolhidos para o nosso encontro
e que o amor do Menino Jesus e de sua,
Mãe Santíssima, esteja no coração de cada
um de nós. Com grande alegria, estamos
unidos em família para rendermos graças
a Deus pelo Tempo de Natal que estamos
vivendo. Iniciemos: Em Nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Maria de Nazaré, Maria me
cativou./ Fez mais forte a minha fé e por
filho me adotou. / Às vezes eu paro e fico
a pensar / e sem perceber me vejo a rezar
/ o meu coração se põe a cantar, / pra virgem de Nazaré. / Menina que Deus amou
e escolheu / pra Mãe de Jesus, o Filho de
Deus, / Maria que o povo inteiro elegeu,
senhora e Mãe do Céu. / Ave Maria (3x)
Mãe de Jesus.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Em nosso encontro vamos rezar e meditar sobre
o Natal do Senhor. É momento
de celebrarmos e recordarmos
quando Nosso Bendito Salvador,
concebido pelo poder do Espírito
Santo nasceu de Maria Santíssima. Vamos assim, rezar:
Lado A: “O Senhor consolou
seu povo e resgatou Jerusalém”
(Is 52, 9). Fazei que por toda a
terra a vossa Igreja hoje verdadeiramente seja consolada por vosso
Santo Nascimento, e daí a paz aos
nossos dias.
Lado B: “Deus diz: ‘Todos os
anjos devem adorá-lo’” (Hb 1, 6).
Da mesma forma que conduzistes
os pastores a adorar-vos nas palhas do presépio, conduzi-nos hoje para
adorar-vos em vosso Santo Altar.
Lado A: “Recordou o seu amor sempre
fiel pela casa de Israel” (Sl 97, 3). Lembrai-vos do povo que vos pertence e conduzi-o
à plenitude de vossas promessas.
Lado B: “Nele estava a vida, e a vida
era a luz dos homens” (Is 9, 1). Pelo admirável Natal de vosso Filho, concedei a
luz perpétua aos nossos irmãos, parentes
e amigos que já chamastes para junto de
vós. Rezemos ao Senhor.
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador: Nos nossos tempos, parece que cada vez mais, nesta noite de Natal
o Menino Jesus é “roubado” pelo “velhinho” de barba branca e roupas vermelhas.
Podemos nos questionar: Quantas vezes
a Luz do Cristo, que deveria resplandecer
em nosso coração, é substituída por outras luzes. Organizamos a nossa casa, mas
deixamos o coração desorganizado, mar-

cado pelo pecado. É preciso pensar: Como
estou vivendo o Natal? Será que estou
dando ao Natal o verdadeiro valor? Reconhecendo o seu real sentido? Escutemos o
Santo Evangelho.
Canto: Aleluia! Aleluia! Aleluia! /
Quando estamos unidos, estais entre nós,
/ e nos falarás da tua vida. / Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Leitor 1: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo João 1, 1-18
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 2: O Santo Evangelho que acabamos de escutar nos leva a viver com
profundidade o mistério que a Igreja nos
convida a celebrar nesses dias: “A Palavra
se fez carne e habitou entre nós. E nós
contemplamos a sua glória” (Jo 1, 14). Não
se trata, portanto, de um Natal marcado
pelas luzes de enfeites, pelos presentes e

pelo “velhinho” de barba, o grande acontecimento que dá sentido ao Natal é Cristo. Pois, diante de nossas trevas, brilhou
a luz de Jesus Cristo, é Ele a verdadeira e
única luz capaz de iluminar o mundo; é Ele
nossa bendita esperança.
Eis o grande e belo mistério do Natal:
Deus toca a história da humanidade e, por
amor, assume a nossa condição humana!
Leitor 3: A Encarnação de Nosso Senhor deve encher nosso coração de alegria! Vemos nos braços da Santíssima
Virgem, a doce criança que é o Nosso Salvador. Para nossa reflexão, vamos ler um
trecho de um belo hino ortodoxo, chamado “Noite Escura”, diz o hino:
Todos: Em uma noite escura, sobre Belém, uma estrela brilhante subiu e cobriu a
terra com sua luz. A mais pura donzela, a
Noiva Santa, em uma caverna humilde deu
a luz um filho. Ela o beijou ternamente e
cobriu-o com um pano. Colocou-o para
dormir e começou a cantar baixinho: Tu
vais crescer, filho. Tu te tornarás um ho-

mem adulto, Tu irás para o mundo, meu
filho. Amor do Senhor, Verdade de Deus
e Luz da Fé, que tu trarás ao teu povo. A
verdade viverá e quebrarás as algemas do
pecado, mas meu filho morrerá no Gólgota. Dorme Jesus, durma meu pequenino.
Durma, minha Luz. O mundo inteiro está
olhando pra Ti com esperança!
Animador: Que este belo canto, permita a nossas famílias a dirigir o nosso
olhar ao Menino Jesus com esperança. É
Jesus que traz a nós: Amor do Senhor, a
Verdade de Deus e a Luz da Fé.
REZANDO A PALAVRA
Animador: Neste dia santo, irmãos e
irmãs, onde a alegria do nascimento de
nosso Salvador ilumina o mundo inteiro.
Seguindo esse nosso itinerário de reflexões: Você é convidado a colocar em sua
casa, a imagem de Menino Jesus, preparando um presépio a ele, caso você
já tenha em sua casa, dirija-se ao
presépio com toda sua família e
juntos rezem:
Todos: Menino Jesus, Tu és
descendente de Davi, de Abraão,
o Filho de Maria Virgem; Tu tens
assumido a nossa história, formando parte dela. Tu, na plenitude dos
tempos, quiseste nascer de uma
mulher e ser um de nós, para nos
demonstrar o grande e lindo valor
que é ter uma Mãe, uma família,
pessoas do mesmo sangue, com
quem partilhar a vida, sendo queridos e apoiados, crescendo como
pessoas para termos sentimentos
de unidade, carinho e afeto, de
solidariedade e compreensão, imitando a Tua família. Menino Jesus, Tu que
tiveste uma família, abençoa a nossa e faz
que, nela, os pais tenham sentimentos de
entrega de amor e carinho; de interesse
e sensibilidade; que se queiram e vivam
um para o outro e que os filhos sintam em
todo momento o amor que Tu nos tem
por meio do amor dos pais. Menino Jesus,
abençoa cada família, em especial, a minha família e encha-a de amor e ternura,
como o tiveste Tu de tua Mãe e de José.
Que assim seja. Amém!
ORAÇÃO FINAL
Animador: Vamos encerrar nosso encontro rezando 3 Ave-Marias e 1 Pai Nosso
e, logo após o canto final, vamos desejar
uns aos outros um Santo e Feliz Natal!
Canto Final: Noite feliz! Noite feliz! /
Oh, Senhor, Deus do amor! / Pobrezinho,
nasceu em Belém. / Eis na lapa, Jesus nosso bem. / Dorme em paz, óh Jesus! / Dorme em paz, óh Jesus!/
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CÍRCULO BÍBLICO

4º ENCONTRO (Dezembro)

SAGRADA FAMÍLIA

Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e,
confiantes, a Vós nos consagramos
Animador/a: Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo do Natal,
por meio do qual vem até nós o Deus
menino por quem esperávamos ansiosamente. Mas, como Deus veio ao mundo?
Como ensina-nos o Papa Francisco: Deus
vem ao mundo por meio de uma família e deste modo já nos mostra o lugar
privilegiado onde podemos encontra-lo.
Neste ano de Pandemia tivemos a oportunidade de estar mais presente com
nossa família, em nosso encontro vamos
refletir sobre a Sagrada Família. Com fé
e devoção iniciemos o nosso encontro:
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo. Amém!
Canto: Que nenhuma família comece
em qualquer de repente. / Que nenhuma família termine por falta de amor. /
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. / E que nada no mundo
separe um casal sonhador. / (...) Abençoa, Senhor, as famílias. Amém! Abençoa, Senhor, a minha também! (2x)
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Caríssimos, São João Paulo II ao comentar sobre as diversas estradas que o homem percorre, disse: “Dentre essas numerosas estradas, a primeira
e a mais importante é a família: uma via
comum, mesmo se permanece particular, única e irrepetível, como irrepetível
é cada homem; uma via da qual o ser humano não pode separar-se. Com efeito,
normalmente ele vem ao mundo no seio
de uma família, podendo-se dizer que a
ela deve o próprio fato de existir como
homem. Quando falta a família logo à
chegada da pessoa ao mundo, acaba por
criar-se uma inquietante e dolorosa carência que pesará depois sobre toda a
vida” (São João Paulo II). Rezemos a oração da Vida Interior, pedindo a graça de
que em nossas famílias Deus possa ocupar o centro e que todos os membros da
família vivam a fé católica com amor e
fidelidade, rezemos.
Todos: Ó Jesus que viveis em Maria,
vinde e vivei em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de
vossa força, na perfeição de vossas vias,
na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios: dominai sobre
toda potestade inimiga, em vosso Espíri-
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to, para a glória do Pai. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Com os olhos atentos ao
exemplo da Sagrada Família, aclamemos
o santo Evangelho cantando.
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia. (2X)
/ Quando estamos unidos, estás entre
nós, e nos falarás da tua vida. / Aleluia,
aleluia, aleluia. (2X) / Este nosso mundo
sentido terá, / se tua Palavra escutar./
Leitor 2: Evangelho de Jesus Cristo
segundo São Lucas 2, 22-40
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 3: Em um primeiro momento,
refletir sobre a Sagrada Família de Nazaré põe diante de nós uma importante
consideração, como destacou Dom Henrique Soares: “A festa deste hoje deixa
claro que a família é sagrada. Para nós,
cristãos, ela não é somente uma realidade cultural, social, antropológica; é,
acima de tudo, uma realidade teológica,
isto é, ela pertence ao plano de Deus
para a humanidade. Desde a criação, o
Senhor pensou a humanidade como homem e mulher (cf. Gn 1,27) e determinou que o homem não estivesse sozinho
(cf. Gn 2,18); desde o princípio, a primeira palavra do homem foi uma declaração
de amor à mulher: ‘Esta sim, é osso de
meus ossos e carne de minha carne’ (Gn
2,23).” Em um mundo tão marcado por
ataques contra a família, encontramos
ao contemplar a Família de Nazaré, o
modelo de vida familiar. A família é sagrada, é um espaço a ser sinal da fé, do
amor e da esperança.
Todos: “É no seio familiar que se
aprende a ser gente, aprende-se o amor,
a solidariedade, o diálogo, o respeito de
uns pelos outros, a vida comum, o valor do trabalho honesto, o valor da verdade, da piedade e da paz. Na família,
aprende-se ou deve-se aprender a rezar
e a amar a Deus com terno carinho. Na
família também, nós fazemos as nossas
primeiras experiências da cruz de Nosso
Senhor Jesus Cristo, pois é aí que choramos pela primeira vez, aí enfrentamos as
primeiras crises e os primeiros sofrimentos, como a família de Nazaré, no Evangelho de hoje! É aí, na família cristã, que

aprendemos que o sofrimento, quando
vivido na fé e em união com Cristo, torna-se fecundo, amadurece-nos, faz-nos
crescer e nos dá a graça de participar da
paixão redentora do Senhor.” (Dom Henrique Soares).
REZANDO A PALAVRA
Leitor 3: “A Sagrada Família, ícone e
modelo de cada família humana, ajude
cada um a caminhar no espírito de Nazaré; ajude cada núcleo familiar a aprofundar a própria missão civil e eclesial,
mediante a escuta da Palavra de Deus, a
oração e a partilha fraterna de vida! Maria, Mãe do belo amor, e José, Guarda
do Redentor, nos acompanhem a todos
com a sua incessante proteção!” (São
João Paulo II). Nos consagremos a Sagrada Família, pedindo a graça de sabermos
imita-los, rezando a bela oração escrita
pelo nosso Papa Francisco.
Todos: Jesus, Maria e José, em Vós
contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e, confiantes, a Vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares
de comunhão e cenáculos de oração,
autênticas escolas do Evangelho e pequenas Igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas
famílias episódios de violência, de fechamento e divisão; e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente
consolado e curado. Sagrada Família de
Nazaré, fazei que todos nos tornemos
conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto
de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos
e acolhei a nossa súplica. Amém! (Papa
Francisco)
ORAÇÃO FINAL
Leitor 4: Roguemos a Deus que
proteja e abençoe nossos lares. Vamos
encerrar nosso encontro rezando 3 Ave-Marias e 1 Pai Nosso.
Canto: Olhando a Sagrada Família,
Jesus Maria e José, / saibamos fazer
a partilha, dos gestos de amor e de fé.
(bis) / Maria, mãe santa e esposa exemplar, / José, pai zeloso voltado ao seu lar.
Jesus, / filho amado em missão de salvar,
/ Caminhos distintos num só caminhar./

Admissão

DEZEMBRO

Aos vinte dias do mês de novembro de 2020, aconteceu no
Centro Diocesano de Pastoral Paulo VI, em Naviraí, presidida
pelo Bispo diocesano Dom Ettore Dotti, a Celebração Eucarística na qual cinco dos nossos vocacionados receberam a admissão às ordens sacras. Para explicar um pouco mais sobre
este rito da admissão, usaremos como referência a Exortação
Apostólica de Paulo VI “Ministeria Quaedam” que é onde encontramos as devidas explicações sobre este rito da admissão,
bem como, de outros ministérios, como o leitorado e o acolitado. A Igreja, desde tempos antigos, institui ministérios para
atender as necessidades do povo de Deus, ou seja, desde há
muito tempo, se tem a necessidade de ter ministérios, justamente para servir ao povo de Deus. Essas referidas funções
assumidas, sempre eram ligadas a liturgia e a caridade. No
caso do rito da admissão às ordens sacras, é celebrado quando
constar que o propósito dos vocacionados, baseado nas qualidades necessárias, atingiu a suficiente maturidade durante o
seu período formativo. A Igreja através do seu ordinário local,
que é o Bispo, enfim reconhece o vocacionado como seminarista da Igreja, e apto para, no futuro quando terminar o
curso de Teologia e realizar o seu estágio pastoral, receber as
ordens sagradas do Diaconato e do Presbiterado. Este rito, é
feito de maneira muito simples, com brevidade e concretude.

São feitas, pelo Bispo, duas perguntas aos candidatos, como
vemos a seguir: 1º Quereis, em resposta ao chamamento do
Senhor, completar a vossa preparação e tornar-vos aptos para
o ministério na Igreja, que a seu tempo recebereis mediante a sagrada Ordem? 2º Quereis formar o vosso espírito, de
modo a poderdes servir fielmente o Senhor Jesus Cristo e o
seu Corpo que é a Igreja? As respostas para essas indagações,
é a seguinte “Quero! ”. Terminado o rito, o Bispo acolhe os
seminaristas e o seu propósito feito publicamente. Os vocacionados que receberam a admissão em nossa Diocese de Naviraí
foram: Sem. Adimilson Junior (1º ano de Teologia); Sem. Marcos Henrique (1º ano de Teologia); Sem. Mateus Teixeira (1º
ano de Teologia); Sem. Leonildo Fiumari (1º ano de Teologia);
Sem. Ruan Vinícius (2º ano de Teologia). Rezemos por estes
nossos irmãos, que cada vez mais aprofundam seus passos em
sua caminhada a qual se orienta para o sacerdócio. E também,
por todos os outros seminaristas de nossa querida e amada
Diocese de Naviraí.
Maria Mãe das Vocações, Rogai por nós!

ANIVERSARIANTES
06/12 – Pe. Declair Cardoso da Silva – Ordenação Presbiteral
07/12 – Pe. Osvaldecir Leandro Mendes – Ordenação Presbiteral
08/12 – Pe. Dr. José Donisete Pereira – Ordenação Presbiteral
08/12 – Pe. Moacir Miguel dos Santos – Ordenação Presbiteral
08/12 – Pe. Everton R. Soares dos Santos, PSDP – Ordenação Presbiteral
12/12 - Pe. Ademir Carvalho França – Ordenação Presbiteral
16/12 – Pe. Francisco Israel Pontes Brito – Ordenação Presbiteral
21/12 – Irmã Teresa de J. L. Faria (Pequenas Irmãs da Sag. Família) –Nasc.
22/12 – Pe. Ailton Vicente de Souza – Ordenação Presbiteral
31/12 – Pe. . Nello Vanzo, PSDP – Ordenação Presbiteral

DATAS IMPORTANTES

06/12 – 2° Domingo do Advento
08/12 – Imaculado Coração de Maria – Padroeiro de Iguatemi
12/12 – Nossa Senhora de Guadalupe
13/12 – Santa Luzia – Padroeira de Juti
13/12 – 3° Domingo do Advento
20/12 – 4° Domingo do Advento
25/12 – Natal do Senhor
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Jubileu

de Ouro

anos

PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO

1971-2021

Tema: Com São Paulo nós nos tornamos propagadores da fé
Lema: “Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho” (1Cor 9,19)
Caros irmãos e irmãs, Deus nos concede a graça de vivermos com alegria os 50 anos de nossa paróquia (1971-2021).
Celebramos com devoção a abertura do seu jubileu de elevação. Neste tempo, muitas histórias foram vividas, desde os primeiros, a pensar a sua criação; a construção de nossas capelas
nas comunidades rurais (glebas) e cidade, até nós que preparamos essa grande festa. Louvando e agradecendo a Deus pela
intercessão de São Paulo Apóstolo, nosso padroeiro, o mártir
da fé, seguimos com entusiasmo e, sentindo os mesmos sentimentos de Cristo, combatemos o bom combate, na certeza
de guardarmos a fé. Alegra-nos pensar quantas pessoas se
tornaram cristãs, casaram-se, receberam Jesus pela primeira
vez e foram crismados. Famílias inteiras reunidas em torno do
Altar do Senhor! De fato, não são alguns dias, mas toda uma
história, expressões bonitas de fé e devoção. Deus nos ama
infinitamente! Os primeiros padres, os desafios e de implantar
atividades pastorais e de construir a estrutura espiritual e material de nossa Igreja Matriz nos fazem lembrar a passagem do
Evangelho: “Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei
aqui três tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para
Elias” (Mt 17, 4).
É muito bom estarmos na casa de Deus, que nos acolhe
sempre, em seu coração, e nos convida: “Vinde a mim vós que
estais cansados e vos aliviarei” (Mt 11, 28). Com frutos abundantes e vocacionais, a nossa paróquia ecoa ao mundo a necessidade de rezarmos pelas vocações, pois: “Nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração
de Deus e germina na terra boa do povo fiel, na experiência do
amor fraterno” (Papa Francisco). Sementes estão sendo lan-

JANEIRO

Intenções
do Santo
Padre
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çadas no seio da igreja. Jovens dando o seu sim diário, para a
construção de um mundo melhor.
Celebrar os 50 anos de elevação, jubileu de ouro paroquial,
é exaltar o poder de Deus que continua a falar em nossa história. Lembremos: “Quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas,
deixamos nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes
por causa de você. Nada na natureza vive para si mesmo. Os
rios não bebem sua própria água; as árvores não comem seus
próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo; e as flores não
espalham sua fragrância para si. Jesus não se sacrificou por si
mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros”. Não
importa quão difícil seja a situação em que você se encontra,
continue fazendo o bem”. Com orações, preces e a intercessão
de São Paulo Apóstolo e da Bem-Aventurada Virgem Maria.
A celebração de abertura de nosso ano jubilar será no dia
07 de novembro de 2020, as 19h e presidida pelo nosso bispo
Dom Ettore Dotti em nossa Igreja Matriz São Paulo Apóstolo – mediante agendamento prévio na secretaria paroquial.
Lembrando que as comemorações do jubileu se estenderão
no ano de 2021 percorrendo o município de Ivinhema e todas
as nossas comunidades (glebas).
Ivinhema/MS 22 de outubro de 2020.
Memória de São João Paulo II.
Pe. Edielson Bonin de Pádua

Intenção de oração pela evangelização –
A fraternidade humana
Para que o Senhor nos conceda a graça de viver em plena
fraternidade com os irmãos e as irmãs de outras religiões,
rezando uns pelos outros, abertos a todos.

ANO JUBILAR DA
PARÓQUIA SANTO
ANTÔNIO DE PÁDUA
Foto registrada pela equipe da Pascom Paroquial,
da Paróquia Santo Antônio de Pádua, que se fizeram
presentes e registrou este momento durante a
celebração da Santa Missa de Abertura do Ano Jubilar,
presidida por Dom Ettore Dotti, bispo diocesano da
Diocese de Naviraí.
O jubileu é uma tradição do povo
de Deus desde o Antigo Testamento. É
visto como um ano sagrado, de libertação e descanso. Ao longo da história da
Igreja, anos jubilares foram proclamados
com diferentes espaços de tempo e por
diferentes razões, como os 300 anos de
Aparecida, os 100 anos de Fátima ou até
mesmo o Ano Santo da Misericórdia.
O Ano Jubilar celebrado pela Paróquia
Santo Antônio de Pádua, em Batayporã,
é motivo de muita alegria e muita festa
para a nossa Diocese de Naviraí. No dia
08 de novembro deste ano de 2020, tivemos a abertura solene deste ano que vai
ser vivido por esta paróquia. A abertura
contou com a presença do nosso bispo
diocesano, Dom Ettore Dotti, e juntamente com a presença de alguns padres, celebraram a Santa Missa de abertura das
festividades paroquiais que acontecerão
durante este período de comemorações,
que se encerrarão no dia 07 de novembro de 2021, data em que oficialmente
a paróquia completa os seus 50 anos de
criação.

Esta paróquia
tem o início de sua história no dia 05 de
novembro de 1971, quando o bispo diocesano da época, Dom Teodardo Leitz,
até então bispo diocesano da Diocese de
Dourados, emitiu o documento de criação da Paróquia de Batayporã sob o orago, ou seja, o santo a quem se dedicou
a capela que tem como padroeiro Santo
Antônio de Pádua e elevando a Igreja de
Santo Antônio de Pádua à categoria de
Igreja matriz da nova Paróquia.
Nessa mesma data expediu o documento de nomeação do primeiro Pároco
de Batayporã, o Padre Antônio Galiotto,
sacerdote de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que já atuava na comunidade
deste o dia 10 de março de 1970, como
vigário ecônomo.
Batayporã teve a instalação oficial da
sua nova Paróquia e a nomeação do seu
novo Pároco no dia 07 de novembro de
1971, na Santa Missa da noite, presidida
por Dom Teodardo Leitz, bispo diocesano
da Diocese de Dourados, a quem estimamos e atribuímos uma profunda gratidão

JANEIRO

ANIVERSARIANTES
01/01 – Dom Ettore Dotti – Nasc.
01/01 – Irmã Maria Aparecida da Rocha (Cong. das Irmãs Pobres
Servas da Divina Providência) – Data da Consagração
01/01 – Irmã Roseli Pereira Gomes (Cong. das Irmãs Pobres Servas
da Divina Providência) – Data da Consagração
01/01 – Irmão Silvio da Silva – Proﬁssão Religiosa
07/01 – Irmã Genessi Reichemback da Rosa ( Pequenas Irmãs da
Sagrada Família) – Nasc.
09/01 – Pe. Ajay Kullu, SVD – Ordenação Presbiteral
13/01 – Seminarista Bruno Gustavo Baleeiro de S. Durante – Nasc.
14/01 – Diácono Cícero Vieira Brais – Nasc.
19/01 – Irmã Sandra Cristina Feiten (Pequenas Irmãs da Sagrada
Família) – Nasc.
20/01 – Irmã Araci Tereza ( Pequenas Irmãs da Sagrada
Família) – Proﬁssão Religiosa
22/01 – Pe. Rodrigo Souza Ernesto – Nasc.

pelo ministério fecundo exercido em nosso estado.
Queremos viver este Ano Jubilar louvando e agradecendo a Deus pelos 50
anos desta Paróquia, que iniciou seus
primeiros passos deste período de comemoração contando com a presença e
carinho do nosso Bispo Diocesano, Dom
Ettore Dotti, que presidiu a Santa Missa
de abertura e se fará presente em outros
momentos durante este período de festividades.
Ao longo destes 50 anos de paróquia
sugiram diversas vocações, frutos das
orações desta comunidade paroquial, a
quem estimamos e agradecemos pela dedicação e carinho para com as vocações.
Que Maria Santíssima, e Santo Antônio de
Pádua continuem rogando a Deus muitas
bênçãos e graças a esta paróquia que vive
o seu momento de festa, bem como seus
fiéis paroquianos e líderes religiosos que
juntos formam esta família paroquial.
Seminarista Leonildo Fiumari Neto

22/01 – Diácono Diógenes Ribeiro – Nasc.
22/01 – Diácono Severino Teixiera de Souza – Nasc.
25/01 – Pe. Ewerton Garcia Costa – Ordenação Presbiteral
27/01 – Irmã Genessi Reichemback da Rosa ( Pequenas Irmãs
da Sagrada Família) - Consagração
27/01 – Irmã Sandra Cristina Feiten ( Pequenas Irmãs da
Sagrada Família) – Consagração
29/01 – Irmã Maria Ângela Pinheiro de Santana (Missionárias
Catequistas do Sagrado Coração de Jesus) – Proﬁssão Perpétua

DATAS IMPORTANTES
01/01 – Solenidade da Mãe de Deus
01/01 – Criação da Paróquia São Pedro - Jateí
06/01 – Epifania da Senhor
10/01 – Batismo do Senhor
20/01 – São Sebastião – Padroeiro de Tacuru
24/01 – Domingo da Palavra de Deus
25/01 – São Paulo – Padroeiro de Ivinhema
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CÍRCULO BÍBLICO

1º ENCONTRO (Janeiro)

Solenidade da Santa Mãe de Deus
Animador/a: Caros irmãos e irmãs,
sejam todos bem-vindos! Que a alegria
e o amor de Jesus e Maria estejam com
cada um de nós. Iniciemos 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. / Vem louvar,
vem louvar. / Vem louvar, vem louvar.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: A santa Mãe Igreja nos
dá a alegria de iniciarmos o ano civil confiando a nossa vida sobe a intercessão da
Santíssima Virgem. Vamos então, neste
primeiro encontro do ano, rogar o olhar
materno da Mãe de Deus sobe os nossos
planos e projetos. Juntos rezemos:

Todos: Ó, Mãe de Deus e nossa, rosto
materno da ternura de Deus Pai, tua simplicidade é para nós uma escola, e nela
tua disponibilidade à grande lição que
queremos aprender para assentar nosso
mundo na solidariedade fraterna. Mãe
amorosa no silêncio, resistente nas lutas
pelo bem, ensina-nos sempre a semear
a boa semente da vida e a experimentar
duradoura alegria na confiança! Tua presença redobra nosso entusiasmo e, assim,
sejamos favorecidos por tua clemência e
intercessão, com a ternura que aquece
nossos corações e nos cura de decepções
e cansaços que nos abatem pelo caminho,
presenteados, cada dia, com o dom da
saúde e da paz, para nos convertermos de
fazer o bem e ajudar o mundo a abrir-se
ao amor de Deus, enquanto caminhamos,
juntos e confiantes, para o Reino definiti-
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vo. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Vamos em clima de oração
preparar nosso coração para escutarmos
a Palavra de Deus, cantando:
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia, aleluia! (2x) / Quando estamos unidos, / estás entre nós, / e nos falarás da tua vida. / Aleluia, aleluia, aleluia! /
Aleluia, aleluia, aleluia! / Este nosso mundo / sentido terá, / se tua palavra escutar.
Leitor 2: Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 2, 16-21.
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 3: “Iniciamos um novo ano e
a Igreja nos convida a confiá-lo à celeste proteção de Nossa Senhora, a quem
hoje a liturgia nos faz invocar com o seu
título mais antigo e importante, o de Mãe
de Deus. Ainda envolvidos pelo clima espiritual do Natal, no qual contemplamos
o mistério do nascimento de Cristo, celebramos, com estes mesmos sentimentos,
a Virgem Maria. O dogma que declara verdade de fé que Maria é Mãe de Deus foi
proclamado pelo Concílio de Éfeso, no ano
431. Maria recebeu o nome de Theotokos,
palavra grega que diz exatamente ‘Mãe de
Deus’” (Dom Anselmo Chagas).
Animador: A Igreja proclamou que a
Santíssima Virgem Maria é Mãe de Deus, e
essa verdade deve estar gravada em nosso
coração. Mas não devemos nos esquecer
que a Virgem Maria também é a minha e a
sua mãe. E assim nunca devemos nos desesperar, pois independente do que acontecer Ela estará ao nosso lado e nos levara
ao seu filho Jesus, para que possamos nos
converter a cada dia. E assim somos convidados refletir: Nos momentos difíceis de
minha vida eu tenho recorrido a proteção
maternal da Virgem Maria? Eu tenho buscado viver a vontade de Deus em meu cotidiano?
ASSUMINDO A PALAVRA
Leitor 4: Nesse clima de reflexão sobre
a importância de Maria em nossas vidas,
gostaríamos de propor um compromisso
a cada um de nós: Que tal estabelecermos
o firme propósito de nesse ano de 2021
rezarmos o Santo Terço todos os dias para
honrarmos nossa Mãe e confiarmos a ela
todas as nossas alegrias e tristezas? Você
aceita buscar viver essa devoção tão rica e
bela da Igreja?
REZANDO A PALAVRA
Animador: Com confiança, vamos

apresentar a Deus nossas preces, pedindo
a intercessão da Virgem Maria nesse ano
de 2021, rezando após cada invocação:
R: Pela intercessão de Maria, ouvi-nos Senhor!
1. Pela paz no mundo, para que cessem as guerras e todas as formas de violência contra o ser humano e o restante da
criação, rezemos.
2. Pela Igreja para que, pela intercessão da Mãe de Deus, seja promotora da
misericórdia e da paz, entre pessoas e povos, rezemos.
3. Por nosso amado Brasil, neste ano
que se inicia, para que, através do empenho de todos, sejam alcançadas a paz, a
justiça e o bem comum, rezemos.
4. Por todos os governantes, para que
sejam autênticos defensores dos mais necessitados e da vida dês de sua concepção, rezemos.
5. Por todas as famílias, para que saibam superar as dificuldades que se apresentam no dia-a-dia, rezemos.
ORAÇÃO FINAL
Leitor 5: Para encerrarmos nosso encontro vamos escutar a mensagem do
Papa Emérito Bento XVI, proferida no ano
de 2013: “(...) E isto marca definitivamente a identidade de Maria: ela é ‘a mãe
de Jesus’, ou seja, a mãe do Salvador, do
Cristo, do Senhor. Jesus não é um homem
como qualquer outro, mas é o Verbo de
Deus, uma das Pessoas divinas, o Filho de
Deus: por isso a Igreja deu a Maria o título de Theotokos, ou seja, ‘Mãe de Deus’.”
(Bento XVI).
Animador: Encerremos o nosso encontro nos consagrando ao Imaculado
Coração de Maria, para que seja o nosso amparo e proteção no decorrer deste
ano. Juntos rezemos: 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
nos dirigir a Jesus, e o caminho pelo qual
recebamos todas as graças necessárias
para a 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 e tudo o que temos.
Amém!
Canto: Senhor, toma minha vida nova
/ antes que a espera desgaste anos em
mim. / Estou disposto ao que queiras, /
não importa o que seja, / Tu chamas-me
a servir.

CÍRCULO BÍBLICO

2º ENCONTRO (Janeiro)

Epifania do Senhor
Animador/a: Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos! Com grande alegria vamos contemplar hoje o mistério da
Epifania do Senhor. Invoquemos a Santíssima Trindade: Em Nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo. Amém!
Com alegria, cantemos:
Canto: E trazem ouro, incenso e mirra
pra festejar o novo rei, / que tem poder
e majestade, que vem do céu, que é de
Deus, / que vai sofrer, que vai morrer, e
que nos libertará.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Rendamos graças a Deus
por sua infinita misericórdia, que nos permite encontrar como comunidade católica
e nos alimentar da Sagrada Escritura. A
cada oportunidade como essa, enche-nos
o coração e ilumina o nosso caminho. Peçamos a Santíssima Virgem sua amorosa
proteção materna, rezando:
Leitor 1: Maria passa na frente e vai
abrindo estradas e caminhos. Abrindo
portas e portões. Abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos.
Todos: Maria, passa na frente e resolve
tudo aquilo que somos incapazes de resolver.
Mãe, cuida de tudo o que não está ao
nosso alcance. Tu tens poder para isso!
Leitor 2: Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina
com o ódio, os rancores, as mágoas e as
maldições. Tira teus filhos da perdição!
Todos: Maria, tu és Mãe e também a
porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te
peço: PASSA NA FRENTE!
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador: Vamos abrir a nossa Bíblia
e, com atenção, acompanhar a leitura do
Evangelho, de São Mateus 2, 1-12. Cantemos:
Canto: Buscai primeiro o reino de
Deus e a sua justiça / E tudo mais vos será
acrescentado, Aleluia, Aleluia! / Não só de
pão o homem viverá, mas de toda Palavra
/ que procede da boca de Deus. Aleluia,
Aleluia!
Leitor 3: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 2, 1-12
REFLETINDO A PALAVRA
Animador: Notamos na leitura do
Evangelho os magos procuram o Rei e,
ao ver a estrela no oriente e guiados por
ela, chegam ao Menino Jesus. Quando o
encontram, prostram-se em adoração.
Certamente, como indica o Papa Francis-

co, os magos experimentaram uma verdadeira surpresa, pois: “se é verdade que o
nosso Deus Se manifesta para todos, surpreende, porém, o modo como o faz. O
Evangelho mostra-nos o rodopio de gente
desencadeado em torno do palácio do rei
Herodes, precisamente quando se designa
Jesus como rei: ‘Onde está – perguntam
os Magos – o rei dos judeus que acaba de
nascer?’ (Mt 2, 2). Encontrá-Lo-ão, mas
não onde pensavam: não no palácio real
de Jerusalém, mas numa casa humilde de
Belém” (Papa Francisco).
Leitor 4: Ao escutarmos isso, podemos refletir: Ainda nos permitimos caminhar ao encontro de Jesus? Ou seja, em
nosso cotidiano buscamos experimentar
momentos de encontro com Jesus na Eucaristia, na leitura da Bíblia e na oração
pessoal?
Leitor 5: No Evangelho notamos a luz
da estrela que conduz até Jesus e, em
nosso mundo atual encontramos também
muitas luzes. Na verdade, luzes falsas que,
ao invés de nos conduzir para Deus, nos
conduzem para as trevas do mal: “Não são
trevas as tantas trevas da realidade que
nos cerca? Não são trevas a violência, a
devassidão, a permissividade, as drogas,
a exacerbação da sensualidade? Não são
trevas a injustiça, a corrupção e a impiedade? Não é treva densa o comércio de religiões, o coquetel de seitas, a perseguição
à Igreja, o uso leviano e interesseiro do
Evangelho e do nome santo de Jesus? Não
é treva medonha a dissolução da família, a
relativização e esquecimento dos valores
mais sagrados e da verdade da fé?” (Dom
Henrique Soares).
Animador: Mas, somos chamados a
dizer não às trevas e buscar a verdadeira
luz. Nesse sentido, vamos juntos fazer desse trecho uma prece a Deus:
Todos: “Deixemo-nos guiar pela Estrela do Menino, deixemo-nos iluminar
pela sua luz! Com os magos, ajoelhemo-nos diante daquele que nasceu para nós
e está nos braços da sempre Virgem Maria Mãe de Deus: ofereçamos-lhe nossos
dons: não mais mirra, incenso e ouro, mas
a nossa liberdade, a nossa consciência e a
nossa decisão de segui-lo até o fim” (Dom
Henrique Soares).
ASSUMINDO A PALAVRA
Leitor 1: Através da Epifania do Senhor
temos a experiencia de um Deus que se
faz homem, ou seja, assume a natureza
humana para nos salvar. E, os três Magos
eram pagãos, mesmo assim reconheceram
o Verbo Encarnado que se fez Homem, e
se prostraram para adorá-lo. Santo Agostinho nos lembra que: “Tu mesmo que incitas ao deleite no teu louvor, porque nos

fizeste para ti, e nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso.” Deste modo podemos perceber que
Deus nos ama e se permitiu ser conhecido
por todos aqueles que se fazem humildes.
E assim somos convidados, como gesto
concreto, a buscar viver a virtude da humildade; e, ir ao encontro de Cristo, que
permanece a nossa espera no sacrário, e,
no nosso cotidiano.

ORAÇÃO FINAL
Animador: Ao contemplarmos o Menino Jesus adorado pelos magos, vamos
entregar a Deus nossas famílias e a nossa
semana, para que possamos amá-Lo cada
vez mais e demonstrar esse amor junto a
nossos irmãos. E assim, rezemos rogando
a Deus a virtude da humildade, para que
possamos conhecê-lo e servi-lo através
das coisas simples do nosso dia-a-dia. Juntos rezemos: Senhor, tende piedade de
mim. Jesus, doce e humilde de coração,
ouvi-me. Jesus, doce e humilde de coração, atendei-me. Ó Maria, Mãe dos humildes, rogai por mim. S. José, protetor das
almas humildes, rogai por mim. S. Miguel
Arcanjo, que fostes o primeiro a reprimir
o orgulho, rogai por mim. Ó Justos todos,
santificados especialmente pelo espírito
de humildade, rogai por mim.
Ó Jesus, cuja principal lição foi esta:
“Aprendei de mim que sou doce e humilde
de coração”, ensinai-me a ser humilde de
coração, como Vós. Amém.
Ó Deus, Vós que resistis aos soberbos
e concedeis a graça aos humildes, concedei-nos a virtude da verdadeira humildade, de que a vosso Filho Unigênito foi tão
perfeito modelo, a fim de que nunca provoquemos com o nosso orgulho a vossa
indignação, mas consigamos pela humildade os dons da vossa graça, por Nosso
Senhor Jesus Cristo. Amém.
Canto final: São três reis que chegam
lá do Oriente / para ver um Rei que acaba de nascer. / Dizem que um é branco, o
outro, cor de jambo, o outro rei é negro e
que vieram ver: / o novo Rei que nasceu,
igual estrela no céu! / O novo rei que nasceu, igual estrela no céu!
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CÍRCULO BÍBLICO

3º ENCONTRO (Janeiro)

Batismo do Senhor

“Tu és meu filho amado; em ti ponho meu bem querer.” (Mc 1, 11)
Animador/a: Estimados irmãos e irmãs em Cristo, sintamo-nos acolhidos
para nosso fraterno encontro! Iniciemos:
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
Canto: Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos, o poder e a realeza. (bis) Daí ao Rei vossos poderes, Senhor
Deus, vossa justiça ao descendente da
realeza! Com justiça Ele governe o vosso
povo, com equidade Ele julgue os vossos
pobres.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Caríssimos irmãos, hoje o
Evangelho nos convida a refletirmos acerca do Batismo do Senhor. E, como nos recorda o Papa emérito Bento XVI, por meio
do Batismo “o penitente reconhecia que
tinha pecado, implorava de Deus a purificação das próprias culpas e era convidado
a mudar os comportamentos equívocos.”

Leitor 1: Deste modo, rezemos suplicando ao Santo Espírito a graça de sempre
conseguirmos reconhecer os nossos pecados e mudar aquilo que é contrário aos
planos de Deus.
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 2: “Jesus não é somente o Servo; ele é o Filho, o Filho amado! O Servo que o Antigo Testamento anunciava
é também o Filho amado eternamente!
No entanto, é o Filho que sofrerá como o
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Servo, que deverá exercer sua missão de
modo humilde e doloroso!” (Dom Henrique Soares).
Leitor 3: Assim, através do Batismo
nos é incumbida a tarefa de “continuadores” da Missão de Cristo Jesus. Então, com
o entusiasmo de continuadores desta missão, ouçamos o próprio Senhor que fala
conosco. Cantemos:
Canto: Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia,
aleluia! (2x) Pois abriram-se os céus e a
voz do Pai se ouviu: Eis Meu Filho muito
amado, de quem me agrado.
Leitor 1: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo São Marcos 1,
7-11.
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 2: Ao celebrarmos o Batismo
do Senhor, deparamo-nos com o Filho
de Deus, aquele que não tinha pecado,
se humilhando como um pecador. Assim,
Cristo nos mostra qual
é o caminho para ir
até Deus, ou seja, o
caminho da humildade. Com isso, Jesus
nos mostra que a Missão de Filhos de Deus
deve ser assumida na
humildade, por meio
do serviço exercido na
discrição. Deste modo,
reflitamos: Em nossa
comunidade ou setor,
temos nos colocado
a serviço do Reino de
Deus? Estamos nos colocando na condição
de “continuadores” da
Missão de Cristo? Ou estamos a serviço da
Igreja apenas para nos aparecer ou ocupar um lugar “social”?
Leitor 3: Na tradição Cristã, o Batismo
tem um duplo sentido, sendo eles: Morte,
pois, através do Batismo somos convidados a morrer para o pecado; e Vida, porque ao morrer para o pecado temos a graça de nascer para uma vida de graça, uma
vida de filhos de Deus. Deste modo, nos
é evidente a necessidade de morrer para
a vida de pecado, a fim de que possamos
nascer para uma vida de graça. Pensemos
e partilhemos: Temos assumido a nossa
condição de filhos de Deus? Diante da
sociedade, as nossas escolhas e opiniões
estão de acordo com a fé da Igreja? Ou a
nossa vida está fundamentada na nossa
própria vontade e em nosso egoísmo?
REZANDO A PALAVRA
Leitor 1: “Por meio do Batismo, o nosso Pai-Deus tomou posse das nossas vidas,

incorporou-nos à vida de Cristo e enviou-nos o Espírito Santo. A força e o poder de
Deus iluminam a face da terra. Faremos
com que o mundo se inflame nas chamas
do fogo que vieste trazer à terra... E a luz
da tua verdade, Jesus nosso, iluminará as
inteligências, num dia sem fim. Ouço-te
clamar, meu Rei, com voz viva! O Senhor,
por meio do Batismo, pôs na tua alma um
selo indelével: és filho de Deus. Menino:
não te inflamas em desejos de fazer com
que todos O amem?” (São Josemaria Escrivá). Supliquemos ao Senhor a graça de
vivermos autenticamente a nossa vocação
recebida no batismo. Rezemos juntos:
Todos: Senhor Deus, estou aqui para
vos pedir pela minha vocação. Vós me chamastes no Batismo para ser missionário(a)
com vosso Filho. Fazei ressoar em meu
ouvido e em meu coração vosso terno
e suave convite para o serviço de vosso
Reino. Despertai-me em cada dia para
vosso amor que me liberta e me traz paz
e confiança. Fazei-me colaborador(a) de
vosso Reino pelas minhas palavras, gestos
e atitudes. Eu sei que é vosso amor que
me liberta. Quero abraçar vossa vontade
em minha vida. Quero em primeiro lugar
cumprir vossa vontade. Para que eu realize esse meu desejo, eu vos peço: Dai-me
vosso Espírito Santo, que é vossa luz divina e que me santifica. Maria Santíssima,
Mãe do meu Redentor, ajudai-me alcançar o que sinceramente desejo: Servir ao
vosso Filho Jesus. Amém!
ORAÇÃO FINAL
Leitor 2: “Somos objeto, da parte de
Deus, dum amor que não se apaga. Sabemos que tem os olhos sempre abertos
para nos ver, mesmo quando parece que
é de noite. Ele é papai; mais ainda, é mãe.
Não quer fazer-nos mal, só nos quer fazer
bem, a todos, os filhos, se por acaso estão
doentes, possuem um título a mais para
serem amados pela mãe. Também nós, se
por acaso estamos doentes de maldade,
fora do caminho, temos um título a mais
para que o Senhor nos ame” (Papa João
Paulo I). Rezemos à Santíssima Virgem Maria, pedindo a graça de sempre recorrermos ao Amor de Deus, sobretudo quando
nos afastamos por causa do pecado:
Todos: 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 Final: Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos Teu manto cor de
anil. / Guarda a nossa vida, Mãe Aparecida, Santa padroeira do Brasil. / Ave, Maria! Ave, Maria! / Ave, Maria! Ave, Maria!

CÍRCULO BÍBLICO

4º ENCONTRO (Janeiro)

Conversão de São Paulo Apóstolo
“Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho” (Mc 16, 15)
Animador/a: Caríssimos irmãos e irmãs, é o Senhor quem nos reúne aqui para
juntos meditarmos a Palavra que, por sua
vez, nos convida à conversão. Animados
e esperançosos pela Boa Nova do santo
Evangelho, iniciemos: Em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Ó Pai, somos nós o povo eleito, Que cristo veio reunir! (bis) Pra viver
da sua vida, Aleluia, O Senhor nos enviou,
Aleluia! / Pra ser Igreja peregrina, Aleluia!
O Senhor nos enviou, Aleluia!
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Por meio deste Evangelho,
a santa Mãe Igreja nos convida a refletir
sobre a conversão de São Paulo Apóstolo.
Deste modo, rezemos a belíssima oração
a seguir, rogando ao Santo Espírito para
que nos dê forças no cotidiano, a fim de
que possamos viver como legítimos convertidos:
Lado 1: Vem, Espírito Santo, e renova
em mim a chama do teu amor. Enche-me
de fé, Senhor, e revela com a tua luz todos
os meus pecados e traumas. Liberta-me,
Espírito Santo, e faz de mim uma nova
criatura. Santifica o meu espírito e alma,
renovando também todo o meu ser, emoções, mente, ouvidos, olhos, lábios e atos.
Capacita-me a viver a Palavra de Nosso
Senhor Jesus Cristo em toda a sua profundidade. E agora, Santo Espírito, dá-me os
teus dons para que eu possa melhor servir
o reino de Deus, amando, indistintamente, todos os meus irmãos. Mas, acima de
tudo, derrama o dom do louvor, para que,
em tudo e por tudo, eu glorifique o Senhor
Nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo,
Nosso Senhor. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 2: Hoje temos o privilégio de
refletir sobre a conversão de São Paulo. Sabemos que ele era um perseguidor
dos cristãos e, após um autêntico encontro com Cristo, São Paulo se tornou um
grande evangelizador, capaz de dar a sua
vida pelo Reino de Deus. Deste modo,
hoje o Senhor nos convida a pensar sobre
a missão de um verdadeiro convertido.
E, cheios de alegria, aclamemos o santo
Evangelho cantando:
Canto: Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Tua palavra é como fogo, que faz arder o
coração, traz a verdade e ilumina nossa
vida!
Leitor 2: Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos 16,15-18.
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 1: Depois de se converter, São

Paulo passa a dar a sua vida pela missão
de ir a todos os povos anunciar o Evangelho da Vida, o Evangelho de Cristo. Deste
modo, podemos perceber que a conversão
mudou completamente o rumo da vida de
São Paulo e, graças a essa mudança, ele
percebeu que era necessário que todos tivessem contato com o Evangelho e com a
Igreja de Cristo, para que, assim, tivessem
vida nesta terra e a salvação após a morte.
Nesse sentido, vamos pensar: Nossa vida é
condizente com a vida de um convertido?
No cotidiano, temos dado a nossa vida em
prol do anúncio do Evangelho?

Leitor 2: Rezemos juntos suplicando o
dom da unidade:
Todos: Senhor Jesus Cristo, Vós nos
ensinastes a rezar ao Pai em vosso nome e
nos assegurastes que tudo o que pedíssemos nós receberíamos. Por isso, nos dirigimos a Vós com total confiança, pedindo-lhe a graça e a força de perseverar nesta
tempestade, para alcançar a paz e a segurança, antes que seja tarde demais. Ajude-nos, Pai, em nome de seu Filho crucificado
e ressuscitado, Jesus, para continuarmos a
trabalhar juntos; para sermos livres, responsáveis e amorosos; para encontrarmos
a vossa vontade e fazê-la com alegria, zelo
e coragem. Em Canaã, a Mãe de Jesus foi a
primeira a notar que não havia vinho. Pela
intercessão de Maria, pedimos-lhe, Pai,
para mudar a nossa situação – como vosso
Filho transformou a água em vinho – da
morte para a vida. Amém!
ORAÇÃO FINAL

Leitor 2: “Ide pelo mundo inteiro e
anunciai o Evangelho a toda criatura!
Quem crer e for batizado será salvo.”
Por meio do santo Batismo, que nos torna membros de sua Igreja, o Senhor nos
promete a salvação eterna. Ou seja, não
estamos destinados ao acaso, mas sim,
à bem-aventurança eterna. Reflitamos:
Temos vivido como filhos de Deus? Será
que temos consciência da nossa responsabilidade na caminhada rumo ao Reino
do Céu? Estamos buscando levar o Reino
de Deus às pessoas que não o conhecem
ou que vivem em situação de miséria (seja
esta material ou espiritual)?
REZANDO A PALAVRA
Animador: “Amados irmãos e irmãs,
peçamos ao Senhor Jesus, que nos tornou membros vivos do seu Corpo, que nos
conserve profundamente unidos a Ele, nos
ajude a superarmos os nossos conflitos, as
nossas divisões, os nossos egoísmos; e
lembremo-nos de que a unidade é sempre
superior ao conflito! E nos ajude a vivermos unidos uns aos outros por uma única força, a do amor, que o Espírito Santo
derrama nos nossos corações (cf. Rm 5, 5).
Amém!” (Papa Paulo VI)

Leitor 3: Terminemos o nosso encontro pedindo a Deus a graça de sabermos
reconhecer o nosso pecado e, sobretudo,
a graça de sempre sabermos recorrer ao
seu divino Amor.
Lado A: Meu Senhor Jesus, Tu, cujo
amor por mim foi grande a ponto de fazer-Te descer do céu a fim de me salvar, mostra-me, querido Senhor, o meu pecado;
mostra-me a minha indignidade, ensina-me a arrepender-me sinceramente, perdoa-me na Tua misericórdia. Eu te peço,
meu querido Salvador, que tomes posse
da minha pessoa. Só o Teu perdão pode
fazê-lo; não posso salvar-me sozinho; não
sou capaz de recuperar o que perdi.
Lado B: Sem Ti, não posso voltar-me a
Ti, nem agradar-Te. Se apenas contar com
as minhas forças, irei de mal a pior, fraquejarei completamente, endurecerei por
negligência. Farei de mim o centro de mim
próprio, em vez de fazê-lo em Ti. Adorarei
qualquer ídolo moldado por mim, em vez
de Te adorar a Ti, o único verdadeiro Deus,
o meu Criador, se não o impedires com a
Tua graça. Ó meu querido Senhor, escuta-me! Já vivi o suficiente neste estado: a
pairar, indeciso e medíocre. Quero ser o
Teu fiel servidor. Não quero mais pecar! Sê
misericordioso para comigo! Torna possível, pela Tua graça, que eu seja quem sei
que devo ser. Amém!
Canto Final: Um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração.
/ Deixei deste mundo as promessas, e fui
bem depressa no rumo da tua mão. / Tu és
a razão da jornada, Tu és minha estrada,
meu guia, meu fim. / No grito que vem do
teu povo, Te escuto de novo, chamando
por mim./
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Entrevista com
Dom Ettore Dotti:
60 Anos
Muitos de nós não sabemos, mas nosso querido e amado
Bispo Diocesano Dom E�ore Do� irá completar 60 anos de
vida, no próximo ano novo, isto é, dia primeiro de janeiro de
2021. Nascido em Palosco, na Itália, no ano de 1961, Dom
E�ore tem uma bela história de vida até chegar ao
episcopado. Nós enquanto Diocese de Naviraí, desde já,
rendemos graças a Deus, pelo natalício de nosso pastor, que
tem trabalhado muito pelo seu rebanho. Para bem
celebrarmos e conhecermos um pouco mais o nosso bispo,
realizamos uma entrevista, na qual, Dom E�ore nos conta
como se sente ao estar completando 60 anos de vida, como
tem sido viver como bispo da Diocese de Naviraí e nos relata
um pouco como foi sua trajetória vocacional. A seguir,
acompanhemos então, como foi essa entrevista, realizada
pela equipe do informa vo diocesano.

Dom E ore, como o senhor se sente ao
completar 60 anos?
Me sinto bem. Claro, que a idade avança e tudo parece
ter um peso diferente, lembro quando eu pulava, corria e
fazia mais coisas, enquanto agora, devo ser mais cauteloso
e cuidar da saúde. A boa saúde me acompanha, a
serenidade e o espírito também, bem como, o desejo de
programar e inventar tantas coisas ainda no futuro. Não
consigo colocar na cabeça a ideia de ser "idoso".

Como tem sido viver como Bispo da diocese
de Naviraí?
Viver é um presente e viver bem, é melhor ainda. Eu
tenho a sorte de ter a capacidade de me adaptar com
facilidade em todos os lugares, não de imediato, mas, sei
me adaptar e fazer de cada lugar o meu lar, meu espaço,
minha terra. Naviraí foi para mim uma surpresa: ouvi esse
nome pela primeira vez pelo Núncio Apostólico quando
me chamou em Brasília. Mas desde julho de 2011 é a
minha terra. Me sen bem acolhido e amado desde o
começo. Tive algumas diﬁculdades no início, tais como: a
dimensão da diocese; o número reduzido de padres; a falta
de estruturas e assim por diante. Mas, logo encontrei
apoio dos padres e de muitos líderes e, assim, abraçamos
juntos a mesma causa. Os novos padres ordenados e os
novos seminaristas enriqueceram a Diocese. Passaram
nove anos e se não fosse pela pandemia creio que teríamos
o mesmo ardor. Voltando à pergunta, viver como bispo em
Naviraí é muito bom e gra ﬁcante. Deus foi muito bom,
comigo.

O senhor pode nos falar um pouco como foi a vossa trajetória vocacional?
Se contasse todos os detalhes da minha caminhada vocacional, daria para escrever um livro, coisa que não penso em
fazer. Entrei no seminário com quase 23 anos, depois de ter pensado várias vezes nessa possibilidade. Em um domingo,
estava de carona com meus amigos e paramos na frente da minha casa para jogar conversa fora. O tempo logo foi indo e
quando já era tarde da noite, passou ao nosso lado um carro com pneu furado. O motorista parou poucos metros na frente
de onde estava com meus amigos. Ele e um jovem desceram comentando: “E agora? A gente nem sabe onde tem estepe,
aqui". Pensamos que fossem ladrões de carro, mas percebemos logo que eram pessoas de bem. Ofereci a minha ajuda, e aí
que se apresentaram como padre e seminarista. Começaram daí os contatos, as visitas e o meu interesse em analisar melhor
minha vocação. Depois de um período de acompanhamento, resolvi entrar no seminário e retomar os estudos
abandonados. Sendo religioso, professei os votos em 1988, fui ordenado diácono em 1993, sacerdote em 1994 e em janeiro
de 1995 cheguei ao Brasil. Iniciei meu ministério na periferia da grande São Paulo e logo os superiores me pediram para
acompanhar os novos seminaristas. Fui assim formador, depois superior regional e em 2010 assumi meu serviço numa
paróquia na Bahia, até que em maio de 2011, o Papa Bento XVI me nomeou bispo, me entregando a nova diocese de Naviraí.
Resumi rapidamente, pois como falei, a minha história vocacional é cheia de muitos detalhes curiosos e interessantes.
Sinte zando, Deus age em cada um de nós con nuamente, escreve certo em linhas tortas e é muito paciente. Ele espera o
momento certo e envia as pessoas certas para que seus planos possam acontecer. De novo agradeço a Deus por ter sido e ser
muito bom para comigo.

Supliquemos a Deus, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, as mais altas graças e benções na vida de nosso
Pastor Dom E�ore Do�.

PARABÉNS!
16

| Dez de 2020/Jan de 2021

ANO JUBILAR DO SANTUÁRIO DIOCESANO
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Foto registrada pela equipe do Jornal
Nova News, de Nova Andradina, que
se fizeram presentes e registrou este
momento durante a celebração da
Santa Missa de Abertura do Ano Jubilar,
presidida por Dom Ettore Dotti, bispo
diocesano da Diocese de Naviraí.
O jubileu é uma celebração muito especial de um aniversário ou de fundação das paróquias, sobretudo aos 25 anos, 50,
60, 75 e 100 anos. Esta ocasião é propícia para tornar célebre e
memorável a história da respectiva comunidade de fé, ou seja,
a história da paróquia, das pessoas que ajudaram na construção e evangelização, dos padres, dos religiosos, das vocações
e dos diversos acontecimentos que foram realizados ao longo
da história paroquial.
O nosso Santuário Diocesano Imaculado Coração de Maria,
localizado em Nova Andradina, também vive este período de
festa celebrando seus 50 anos de Paróquia. A abertura oficial
das festividades aconteceu no dia 05 de novembro deste ano
de 2020, com a presença do nosso bispo diocesano, Dom Ettore Dotti, que juntamente com alguns padres, celebraram a
Santa Missa que marcou a abertura deste período de comemorações.
Esta paróquia teve o início de sua história no dia 05 de
novembro de 1971, data de sua criação. No dia primeiro de
junho de 2011, o Papa Bento XVI criou a Diocese de Naviraí,
e nomeou seu primeiro Bispo o Padre Ettore Dotti, da Congregação da Sagrada Família (CSF). A Diocese de Naviraí, por sua
vez, erigiu aos 08 de Setembro de 2012 seu primeiro Santuário
Mariano, na cidade de Nova Andradina, dedicado ao Imaculado Coração de Maria.
Nova Andradina foi fundada por Antonio Joaquim de Moura Andrade que era um homem religioso e queria que a cidade
que ele estava iniciando, tivesse a proteção de Deus. Como

não havia uma igreja, ele pensou em construir pelo menos
uma capela, onde as pessoas que já moravam neste local pudessem se reunir em oração. Com a intenção de se ter como
protetora Nossa Senhora, a nora do Senhor Antonio, dona
Nenzita, como carinhosamente era conhecida, fez a doação da
primeira imagem de Nossa Senhora do Imaculado Coração de
Maria, pois era a santa de sua particular devoção.
O Santuário Diocesano do Imaculado Coração de Maria foi
criado em 19 de fevereiro de 2012, pelo atual Bispo da Diocese
de Naviraí, Dom Ettore Dotti, que em 08 de setembro de 2012,
nomeou o Padre Angelo Gaio como primeiro Reitor do Santuário e entronizou a imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda
de Fátima, em Portugal, de onde vem à devoção atribuída em
uma de suas aparições ao Imaculado Coração de Maria.
Viver um Ano Jubilar Paroquial é motivo de muita alegria
para a Nossa Diocese. É um período em que os fiéis paroquianos rezam e se dedicam em celebrar com muito amor e devoção esta data tão especial. As festividades acontecerão até o
dia 05 de novembro de 2021, onde se completam oficialmente
os 50 anos de comunidade paroquial.
Rogamos ao Imaculado Coração de Maria, que hoje é padroeiro deste Santuário e padroeiro da nossa Diocese, as bênçãos e proteção de Deus para esta comunidade paroquial, bem
como seus fiéis paroquianos e líderes religiosos que vivem
este período especial de comemorações e festividades.
Seminarista Leonildo Fiumari Neto
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Testemunhos dos
Seminaristas Propedeutas
Par lho com todos que este período que eu passei no seminário
propedêu co Cristo Sacerdote fez com que eu crescesse e amadurecesse a
minha vocação: os formadores e colaboradores do seminário me ajudaram
muito. O que mais marcou, foram as formações que ocorreram aqui dentro,
onde consegui ter um maior conhecimento da nossa Igreja e assim dar-lhe
mais amor. E aqui, alcancei uma grande in midade com Jesus Cristo e Nossa
Senhora.
Sem. Luiz Renato Sapateiro

Esta experiência no seminário propedêu co foi para mim gra ﬁcante, pois
amadureci na fé e nos ensinamentos de nossa Santa Igreja. Foi um ano que
pude experimentar uma maior in midade com nosso senhor Jesus Cristo na
Sagrada Eucaris a. Mesmo diante de algumas diﬁculdades deste ano, como a
Covid-19, a distância de minha família e de minha Diocese Mãe (Coxim), ou até
mesmo a novidade da experiência de sair de casa para iniciar o processo
forma vo, me man ve ﬁel ao chamado. Evidente que no começo foi mais
di�cil, entretanto com o auxílio que ve por parte dos formadores e
colaboradores do seminário, pude bem vivenciar esta etapa inicial da vida de
um vocacionado ao sacerdócio.
Sem. Matheus Eduardo Morales

A minha experiência este ano no seminário propedêu co foi muito
gra ﬁcante e de muita aprendizagem, tanto nas formações, quanto nas
convivências. Pois aprendi a lidar com as minhas limitações e a conviver com
meus irmãos. Apesar da pandemia ter atrapalhado um pouco o processo das
formações, deu para absorver cada segundo vivido. E o legal do seminário
propedêu co é isso: você conseguir lidar com suas limitações, aprender com
elas e conseguir discernir a vocação e a missão de servir e não ser servido.
Sem. João Pedro Paredes
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Gostaria de deixar a vocês a minha impressão sobre esse ano de 2020,
que estou morando no seminário propedêu co: sendo breve, posso dizer
que, de todas as formações que vemos ao longo deste ano, a que mais me
marcou foi a experiência interpessoal que ve com os meus irmãos
seminaristas e os padres de nossa diocese que por aqui passaram. Essa
relação de amizade e respeito é, sem dúvidas, um dos alicerces da minha
vocação e mo vo de maturidade para minha fé.
Sem. Agnaldo Neto

Eu sou seminarista Jair Alves da Silva natural da cidade de Ivinhema,
Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Diocese de Naviraí. Após
mais um ano de caminhada e formação, recebida por parte dos professores e
colaboradores deste seminário “Cristo Sacerdote”, quero ressaltar o quanto foi
importante para o meu crescimento, na dimensão espiritual, comunitária,
pastoral e intelectual. A metodologia de ensino aplicada, durante este período
forma vo, fez com que eu percebesse ainda mais o encanto e a beleza da
minha vocação, tornando-me mais forte e amadurecido na caminhada.
Sem. Jair Alves

Com sen mento de gra dão, aﬁrmo que este primeiro ano forma vo foi
de grande proveito e de experiências especiais com o amor de Deus. Foram
muitos desaﬁos, aprendizados, que me ﬁzeram perceber mais ainda como
nossa Igreja é bela e tem sempre mais a nos ensinar

Sem. Matheus Oliveira

E você? Sente-se chamado ao sacerdócio?
Entre em contato conosco pelo fone (67) 3461-9506
e saiba como fazer parte de nossa família diocesana!
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É tempo de amar mais, de olhar
para a ente com determinação e
otimismo, levando conosco todas as
lições que aprendemos.
O nosso pedido especial para o
próximo ano que se inicia, é que a fé
e a esperança encham os nossos
corações com o amor do Natal, e
permaneçam sempre em nossas vidas.
A Equipe do Informativo Diocesano
de Naviraí deseja a você...

Um Feliz Natal
e um próspero
Ano Novo!
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