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EDITORIAL
O Espírito levou Jesus para o deserto.
E ele ficou no deserto durante quarenta dias,
e ali foi tentado por Satanás (Mc 1,12-13).
Olá, queridos leitores! Que alegria poder, mais
uma vez, chegar até vocês com nosso informativo
diocesano!
Neste tempo quaresmal somos convidados a
fazer a experiência de caminhar com Jesus no deserto. Deserto é o lugar da solidão, da confrontação pessoal, isto é, lugar onde o cristão deve
tomar consciência de que só tem a Deus e, portanto, pode provar sua confiança no Senhor. Igualmente, somos convidados a
fazer a experiência do abandono total no Espírito. Assim, poderemos saber se
nosso coração está orientado para Deus.
De fato, quando todo horizonte parece acabar, o homem pode se desesperar e confiar em falsas seguranças, esquecendo-se de que Deus permanece
sempre fiel à sua promessa: “eis que estou convosco todos os dias, até o fim
do mundo” (Mt 28, 20). Não obstante nossa limitação humana, Jesus Cristo
nos chama a vencer n’Ele. Jesus venceu a tentação porque conhecia sua identidade como Filho de Deus; conhecia a vontade do Pai. Sabendo que podemos cair na tentação (no jogo de divisor), somos encorajados a vencer com a
força e a graça d’Aquele que venceu: Jesus Cristo! Aproximemo-nos sempre
da Palavra de Deus, a fim de receber a força para vivermos como filhos e não
como escravos, pois como nos afirma São Pedro, “Cristo morreu, uma vez por
todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a
Deus” (1 Pd 3, 18).
Caríssimos leitores, “o Reino de Deus está próximo” (Mc 1, 15). Jesus é o
Reino de Deus agindo para nos libertar de toda situação contrária ao amor.
De fato, somos convidados a orientar nossa vida para Jesus, deixando tudo
que nos impede de progredir na vida espiritual. Somos chamados a voltar ao
essencial.
Peçamos ao Senhor a graça de termos a coragem de romper com um mau
costume, mudar um mau comportamento ou algo que sabemos ser prejudicial, que machuca as pessoas que convivem conosco e ofende a Deus, porque
é um ato de desamor. Quem sabe se esta não é a nossa última quaresma?
Boa leitura a todos!
Pe. Renato Nascimento Batista
Diretor do Informativo Diocesano
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Como serão as festas pascais 2021?
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PALAVRA DO PASTOR

Como serão as festas
pascais 2021?
Já começamos a Quaresma e o nosso pensamento já voa para as nossas
belas celebrações da Semana Santa: já
imaginamos a nossa Via Sacra ao vivo,
a vigília no Sepulcro, a visita ao Cristo
morto, a missa do lava pés e nas solenidades pascais, mas...
As previsões não são boas. Em muitos países ainda estão em vigor
condições rígidas de confinamento, que impossibilitam a presença
dos fiéis nas igrejas, enquanto em
outros estão retomando uma vida
cultual mais normal.
No Brasil, também, o coronavírus continua. As vacinas chegam como gotas de água no deserto (como no mundo inteiro),
muitas pessoas ainda agem como
se nada estivesse acontecendo e
todos pagamos as consequências.
“Devido à pandemia ainda em
curso da Covid-19, – recomenda
o texto do Vaticano, cada bispo
é chamado a tomar decisões prudentes para que as celebrações
litúrgicas se desenvolvam fecundamente para o Povo de Deus e
para o bem das almas que lhe foram
confiadas, tendo em conta a proteção
da saúde e o que foi prescrito pelas
autoridades responsáveis pelo bem comum. Por isso, o decreto emitido pelo
Vaticano para a Semana Santa de 2020
continuará sendo válido também este
ano e convida-se “a relê-lo em vista às

Intenções
do Santo
Padre

decisões que os Bispos deverão tomar
a respeito das próximas celebrações
da Páscoa na situação particular do
seu país”.
Ainda está cedo para definir, mas
creio que nossas celebrações continuarão de forma limitadas como estão
sendo. Respeitaremos necessariamen-

te as normas emanadas pelo Ministério da Saúde, mas não venha faltar a
nossa fé. Onde for permitido, aumentaremos as celebrações e que no coração de todos seja Páscoa!
Com certeza, contaremos muito
com os meios de comunicação: não
substituem, mas são de grande ajuda

para os impossibilitados em participar.
É a festa mais importante para nós,
cristãos, motivo para celebrarmos a
Ressureição de Cristo.
A ressurreição não está reservada
a Jesus, todos nós estamos destinados
a fazer esta passagem, da morte para
a vida, porque depois da ressurreição
de Cristo, a morte já não tem mais
a última palavra. Nós cristãos não
negamos o sofrimento, a dor causada pela morte, porém acreditamos que o nosso Deus é o Deus
da vida, que nos criou para amá-lo e um dia viver junto d’Ele, para
além da morte. O que Deus Pai realizou em seu Filho, Ele realizará
em cada um de nós, seus filhos.
São tantos os sinais da ressurreição e da vida nova em Cristo: a
natureza que se renova constantemente é sinal do amor divino
que na sua eterna misericórdia
tudo renova; os gestos de generosidade e solidariedade de que somos capazes mostram que a força
do amor pode renovar as reações
entre nós.
Imploremos, como sempre, a intercessão de Maria, presente em cada
momento e necessidade.
Vos alcance, mais uma vez, meu
abraço amigo e a minha benção.
+ Dom Ettore Dotti, csf
Bispo diocesano de Naviraí

Intenção de oração pela evangelização –
Sacramento da Reconciliação
Rezemos a fim de que vivamos o Sacramento da Reconciliação
com uma renovada profundidade, para saborear a infinita misericórdia de Deus.
Março de 2021 |
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Encontro entre a miséria humana e a
Graça Divina: a arte de aproveitar
do Tempo Quaresmal para
voltar à vida de santidade
e comunhão com Deus
Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivendo mais uma vez e em mais
um ano o Tempo da Quaresma. Conhecemos e entendemos bem, o que este
Tempo significa para nós católicos, o
tempo de: “preparação”, “jejum”, “esmola”, “oração” e “penitência”. Ainda, podemos encontrar vários outros
significados para atribuir à Quaresma,
sejam eles religiosos, ou populares.
Sem sombra de dúvidas, devemos levar
sempre em consideração cada um destes significados (religiosos, católicos)
citados, pois, eles nos ajudam a viver
bem a preparação para a Santa Páscoa
de Nosso Bendito Senhor. No entanto,
esses quarenta dias também possuem
a função de nos ajudar a fazer um encontro entre a nossa miséria humana e
a Graça de Deus, possibilitando assim,
um retorno para a vida de santidade e
comunhão com o Criador, que outrora perdemos por ter entrado nas vias
do pecado. O nosso ego nunca poderá
ser maior do que essa realidade, que
é a seguinte: somos falhos, miseráveis
e pecadores. Podemos cair facilmente
no pecado, e infelizmente permanecer
por muito tempo nele, provocando o
abandono e distanciamento de Deus.
A Quaresma, também é vista como o
tempo do deserto, isto é, nos encontramos sozinhos, perdidos e por muitas
vezes somos acometidos pelas tentações de Satanás da mesma forma que

Nosso Senhor (Cf. Mc 1,12-15). Nesse
sentido, devemos sempre sermos fortes e estarmos preparados assim como
Cristo, que venceu todas as tentações e
passou pelo momento do deserto. Em
um certo momento, a nossa miséria
humana jogada ao pecado, irá começar
a ficar pesada, difícil de ser carregada
por nós. Com isso, começamos o processo de lembrarmos do retorno para o
Pai, assim como o filho pródigo (Cf. Lc
15,11-32). Ele precisou gastar todos os
seus bens e comer a lavagem dos porcos, para pensar a sua volta. Ali estava o
ápice de sua miséria humana, ali estava
o ápice da sua vida de pecado e isso o
fez lembrar de seu pai e querer por livre
vontade voltar para ele. Quando a miséria humana pesa, queremos voltar logo
para Deus, recomeçar o caminho e refazer o nosso compromisso de fidelidade
em busca da santidade. A Graça Divina
é aquela que sempre vai estar acima de
qualquer miséria humana ou pecado
que possamos cometer em nossa história de vida. O Pai, sempre será aquele
que espera o seu filho, o avista de longe, corre ao seu encontro, o abraça e
o cobre de beijos e sem querer saber
de suas misérias ou de seus erros passados, lhe coloca logo uma túnica nova,
sandálias, um anel no dedo e prepara o
banquete para comemorar a sua volta.
Aqui, também é válido lembrarmos das
palavras do Santo Padre o Papa Francis-

ANIVERSARIANTES
02/03 - Pe. Itacir Gasparetto, PSDP – Nasc.
04/03 – Pe. Silvester Anas, SVD – Nasc.
07/03 – Pe. Declair Cardoso da Silva – Nasc.
13/03 – Pe. Moacir Miguel dos Santos – Nasc.
20/03 – Seminarista Dener Morais Teles – ( Propedêutico
Cristo Sacerdote) – Nasc.
22/03 – Pe . Jenish Sesaiyan, SVD – Nasc.
22/03 – Irmã Terezinha Benincá – (Companhia das Filhas
da Comunidade de São Vicente de Paulo) – Consagração
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co em sua Exortação Apostólica Christus
vivit, que foi dirigida aos jovens, mas
que, no entanto, também serve para todos os cristãos de Fé em qualquer idade
madura, na oportunidade o Papa disse
o seguinte: “Fixa os braços abertos de
Cristo crucificado, deixa-te salvar sempre de novo. E quando te aproximares
para confessar os teus pecados, crê
firmemente na sua misericórdia que
te liberta de toda a culpa. Contempla
o seu sangue derramado pelo grande
amor que te tem e deixa-te purificar
por ele. Assim, poderás renascer sempre de novo” (n.123). Tais palavras, nos
exortam a pensar mais uma vez no sentido que possuem esses quarenta dias,
isto é, caminhar olhos fixos em Jesus, e
mesmo com as nossas misérias humanas, deixar-nos envolver pela sua Graça
Divina e Amor, sempre disposto a nos
perdoar e nos ajudar a recomeçar o caminho. Que nesta Quaresma, sejamos
conduzidos pelo Santo Espírito de Deus,
peçamos também a graça e o auxílio
do Imaculado Coração de Maria, para
sermos fiéis ás nossas promessas, penitências e propósitos quaresmais que
estamos realizando neste Tempo favorável para a conversão, tendo sempre a
certeza de que o melhor sacrifício que
podemos ofertar a Deus é a nossa alma
penitente (Cf. Sl 51).
Seminarista Junior.

DATAS IMPORTANTES

04/03 – Criação Paróquia Nossa Sra. Imaculada Conceição – Iguatemi
04/03 – Criação Paróquia Nossa Sra. do Perpétuo Socorro – Sete Quedas
04/03 – Criação Paróquia Nossa Sra. Aparecida - Taquarussu
12/03 – Criação Paróquia Nossa Sra. das Graças – Naviraí
19/03 – São José
24/03 – Criação Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Japorã
25/03 – Criação Paróquia São Pedro Apóstolo – Angélica
25/03 – Anunciação do Senhor
28/03 – Domingo de Ramos
30/03 – Missa dos Santos Óleos – Catedral Nossa Senhora de Fátima

CÍRCULO BÍBLICO

1º ENCONTRO

Oração: Encontro pessoal com Deus

“A oração é o caminho silencioso que nos conduz diretamente ao coração de Deus”.
(Bento XVI).

Proposta de ambientação: Em uma
mesa com toalha roxa, prepare um pequeno altar com a Sagrada Escritura,
uma vela, crucifixo, e uma foto ou imagem do padroeiro do setor ou comunidade.
Animador: Amados irmãos e irmãs,
sejam todos bem-vindos! Que a paz de
Nosso Senhor e o amor de Maria estejam com cada um de nós. Com alegria
queremos iniciar o nosso encontro: Em
Nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
Canto: Eis o tempo de conversão/
Eis o dia da salvação/ Ao pai voltemos,
juntos andemos/ Eis o tempo de conversão!
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Hoje, no nosso encontro, iremos refletir sobre a oração. Sabemos que a oração é o
meio que Jesus utilizava para
falar com o Pai, e também é o
meio pelo qual somos convidados também a ter um diálogo
com Deus e assim nos redirecionarmos para Ele, que é a fonte
da alegria.
Leitor 1: Senhor, nesta Quaresma, tempo de mergulhar no
meu interior, de revisão e de
conversão, ensina-me a descer
sempre mais até onde Tu te encontras: o meu coração.
Leitor 2: Como “descer” até
aí? Pelo silêncio, encontrando
tempo para rezar, pela leitura
da Tua Palavra que tanto me quer dizer, pelos Sacramentos, especialmente
a Confissão e a Santa Missa. Também
pela aceitação das contrariedades, o
peso das circunstâncias e da monotonia
da vida… com os olhos postos em Ti.
Todos: Senhor, Tu que estás no meu
íntimo, ajuda-me nesta Quaresma a fazer uma viagem ao meu interior, para aí
me encontrar contigo!
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador: O Papa Francisco, em
sua mensagem para a Quaresma de
2018, ensina-nos que “Deus na sua providência oferece-nos a Quaresma (sinal
sacramental da nossa conversão), que
anuncia e torna possível voltar ao Se-

nhor de todo o coração e com toda a
nossa vida.”
Animador: É Deus que nos convida
à conversão. Ele deseja estar próximo,
falar com cada um de nós e é na oração
que O encontramos! Por isso, com alegria, ouçamos o Santo Evangelho.
Leitor 3: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo São João 2, 1325.
PARTILHANDO A PALAVRA
A) Neste Evangelho de hoje, Cristo
nos convida a nos entregarmos inteiramente por Ele. E, para isso é necessário
o desapego das coisas terrenas, para
que possamos, por meio da oração,
estar plenamente unidos a Ele, que é a
fonte da vida e da alegria. Deste modo,
somos convidados a converter a nossa

vida em uma vida de oração. E assim,
a partir do Santo Evangelho, podemos
nos questionar: Como está a minha vida
de oração? O meu dia a dia está sendo
coerente com minha vida de seguidor
de Cristo?
B) O Senhor nos convida nesse tempo quaresmal a renovar nossa vida por
meio da penitência, do jejum e da oração. Deste modo: Quais são as atitudes
que irei tomar para estar mais próximo
de Cristo nessa Quaresma? Em qual
aspecto preciso mudar minha vida de
oração?
REZANDO A PALAVRA
Leitor 4: “É preciso que nos convençamos de que da oração depende

todo o nosso bem. Da oração depende
a nossa mudança de vida, o vencer das
tentações; dela depende conseguirmos
o amor de Deus, a perfeição, a perseverança e a salvação eterna” (Santo Afonso de Ligório).
Rezemos juntos o trecho do Salmo
51:
Lado A: Ó Deus, tem piedade de
mim, conforme a tua misericórdia; no
teu grande amor, cancela o meu pecado. / Lava-me de toda a minha culpa, e
purifica-me de meu pecado./ Reconheço a minha iniquidade e meu pecado
está sempre diante de mim.
Lado B: Contra ti, só contra ti eu pequei, eu fiz o que é mal a teus olhos;
por isso és justo quando falas, reto no
teu julgamento./ Eis que na culpa fui
gerado, no pecado minha mãe me concebeu./ Mas tu queres a sinceridade do
coração e no íntimo me ensinas
a sabedoria./ Purifica-me com
o hissopo e ficarei puro; lava-me e ficarei mais branco que a
neve.
Lado A: Faze-me ouvir alegria e júbilo, exultem os ossos
que tu quebraste./ Afasta o
olhar dos meus pecados, cancela todas as minhas culpas./ Cria
em mim, ó Deus, um coração
puro, renova em mim um espírito resoluto./ Não me rejeites da
tua presença e não me prives do
teu santo espírito.
Lado B: Devolve-me a alegria de ser salvo, que me sustente um ânimo generoso./
Quero ensinar teus caminhos aos que
erram e a ti voltarão os pecadores./
Livra-me do sangue, ó Deus, Deus meu
salvador e minha língua celebrará tua
justiça./ Senhor, abre meus lábios e minha boca proclame o teu louvor.
ORAÇÃO FINAL
Animador: Encerremos nosso encontro pedindo ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida,
para que possamos viver santamente
esse tempo quaresmal. Rezar 3 Ave-Marias e 1 Pai Nosso.
Canto: Dai-nos a bênção, oh mãe
querida/ Nossa Senhora Aparecida/
Dai-nos a bênção, oh mãe querida/
Nossa Senhora Aparecida.
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CÍRCULO BÍBLICO

2º ENCONTRO

A misericórdia de Deus é um apelo à conversão.

“O mundo está necessitado de uma volta a Deus, doando-nos no espírito e no corpo.”
(Papa Francisco)
Proposta de ambientação: Em um
lugar de destaque, prepare um pequeno
oratório com a Sagrada Escritura, uma
vela, crucifixo, uma planta ou galho morto e uma planta verde e bonita.
Animador: Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Que a
paz de Nosso Senhor e o amor de Maria estejam com cada um de nós. Com
alegria e espírito de oração, iniciemos o
nosso encontro: Em Nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Agora o tempo se cumpriu, o
Reino já chegou./ Irmãos, convertam-se
e creiam firmes no Evangelho!

aqui/ Tu estás no meio de nós.
Animador: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João 3,
14-21.
PARTILHANDO A PALAVRA
A) Neste santo Evangelho, Cristo
nos recorda que devemos dar frutos, ou
seja, que a nossa vida não deve ser estéril, para que não sejamos “cortados” da
vinha pelo dono desta mesma vinha que
é Deus. Desta maneira, somos convidados a analisar a nossa vida e refletir: A

ORAÇÃO INICIAL
Animador: Hoje, nosso Senhor Jesus nos convida a refletirmos sobre a
conversão. No Santo Evangelho de hoje
Cristo nos recorda que, para segui-lo, é
necessário que tenhamos uma vida de
mortificação e, assim, estejamos próximos à Cruz.
Leitor 1: 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.
Leitor 2: 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.
Todos: 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! Torna possível, pela Tua graça, que
eu seja quem sei que devo ser.
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 3: “Senhor nosso, aqui nos
tens dispostos a escutar tudo o que
queira dizer-nos. Falanos, estamos atentos à Tua voz. Que as Tuas palavras, caindo na nossa alma, abrasem a nossa vontade para que se lance fervorosamente
a obedecer-Te” (São Josemaría, Santo
Rosário, Apêndice).
Canto: Tu és minha vida, outro Deus
não há!/ Tu és minha estrada, a minha
verdade/ Em tua palavra eu caminharei/
Enquanto eu viver e até quando tu quiseres/ Já não sentirei temor, pois, estás
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o homem a quem DEUS não aponta nenhum delito. Enquanto me calei, meus
ossos se consumiam, o dia todo rugindo,
porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim.
Lado B: Confessei a ti meu pecado,
não te encobri o meu delito. Eu disse:
“Vou a Deus confessar a minha culpa!” E
tu absolveste o meu delito, perdoaste o
meu pecado.
Todos: Os injustos sofrem muitos
tormentos, mas o amor envolve quem
confia em DEUS. Alegrem-se em DEUS, ó
justos, e exultem. Gritem de alegria todos os de coração reto!
ASSUMINDO A PALAVRA

minha vida tem sido estéril ou frutífera?
Tenho produzido os frutos esperados
por Cristo na realidade em que vivo?
B) Vimos que o Senhor nos olha com
um olhar de misericórdia e nos dá uma
nova oportunidade: “Senhor, deixa a figueira ainda este ano”, roga ao Pai. “Vou
cavar em volta dela e colocar adubo.” E,
assim, Cristo confia em nós e espera que
venhamos a dar fruto: o fruto do amor
que nasce da fé e da conversão sincera
do nosso coração. Deste modo, reflitamos: Como tenho aproveitado a graça
que Deus me concede através da confissão e dos outros sacramentos que a
Igreja de Cristo me concede? Tenho buscado viver o meu cotidiano como uma
oportunidade para a conversão ou, apenas, tenho reclamado da minha vida?
REZANDO A PALAVRA
Leitor 1: “Pensemos muito, muito
seriamente, na nossa conversão, para
que possamos avançar no caminho da
nossa vida cristã. E recordemos que a
Palavra de Deus faz apelo à memória de
protege-La, de vigiar e também de obedecer a Palavra de Deus, porque começamos uma vida nova, convertida” (Papa
Francisco).
Rezemos um trecho do Salmo 32:
Lado A: Feliz aquele cuja ofensa é
absolvida, cujo pecado é coberto. Feliz

Animador: Hoje ouvimos no Santo
Evangelho que nosso Senhor é paciente
e misericordioso para conosco. Tendo
isso em vista, vamos nos comprometer,
durante essa semana, a sermos pacientes e encararmos “as cruzes” do nosso
cotidiano com um olhar cristão. E façamos uma mortificação, rogando ao Senhor que nos dê a graça da conversão.
ORAÇÃO FINAL
Animador: Após refletirmos sobre o
meu e o seu chamado a santidade, nos
confiemos a Santíssima Virgem Maria,
ela que é a Mãe de todos os santos, e
assim nos consagremos a ela pedindo a
graça de ser santo na minha família, no
meu dia-a-dia. Com fé e devoção, rezemos...
Todos: Virgem Maria, Mãe de Deus
e nossa Mãe, ao vosso Imaculado Coração nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. A vós consagramos
a Diocese de Naviraí, o clero, nossas famílias e comunidades. Sede nosso Caminho para dirigir-nos a Jesus, e o caminho
pelo qual recebamos todas as graças necessárias para nossa salvação. Sede nosso socorro nas necessidades, nossa fortaleza nas tentações, nosso refúgio nas
perseguições, nossa ajuda em todos os
perigos. Ó Senhora, Rainha do Céu, sob
a proteção do vosso Imaculado Coração,
recomendamos tudo o que somos, tudo
o que temos. Amém!
Canto: Imaculado Coração de Maria,
nos proteja nos de força todo dia. Nosso
padroeiro.Deus lhe trouxe aqui, o povo
todo agradece, pela Diocese de Naviraí.
(bis)

CÍRCULO BÍBLICO

3º ENCONTRO

O Céu: Eis a nossa esperança.

“E Eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim” (Jo, 12-32)

Animador/a: Amados irmãos e irmãs, estamos vivenciando o tempo da
quaresma, ou seja, o tempo de conversão. E, assim Deus nos reúne para que
possamos meditar sua palavra afim de
que motivados pela esperança do céu,
estejamos verdadeiramente preparados para suportar as cruzes necessárias para chegar até lá. Atentos a esta
verdade do Senhor, iniciemos o nosso
encontro em nome do Pai, e do Filho, e
do Espirito Santo. Amém.
Canto: Volta, meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Ele será
teu condutor, tua esperança de salvação! (2x) Se confessas teu pecado, Ele
é justo e compassivo. Cantarás purificado, os louvores do Deus vivo.
ORAÇÃO INICIAL
Animador/a: Meus irmãos, sabemos que a quaresma é um tempo de
revisão, conversão. Mas nos converter
porquê e para quê? Eis aquilo que deve
ser a razão da nossa fé ou da nossa falta
de fé. Pois se tenho os olhos fixos no
céu, então todas as cruzes do mundo
me pareceram pequenas, e assim terei
fé para suportar todas, sabendo que a
gloria de Deus nem se compara com as
dificuldades que devo enfrentar. Mas,
se vivo como se o céu não existisse e a
vida de encerrasse aqui, então todas as
dificuldades pareceram insuportáveis,
e por isso terei aversão a tudo que vai
contra a minha vontade. Por isso, rezemos a Santíssima Virgem Maria, pedindo a graça de viver com os olhos fixos
no céu.
Todos: Ó Senhora minha, sois a minha única consolação e esperança dada
por Deus, vós o guia da minha peregrinação, vós 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
eu também saiba receber a vontade de
Deus em minha vida. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador: São Paulo VI questiona:
“Que seria de um Evangelho, de um

cristianismo sem Cruz, sem dor, sem o
sacrifício da dor?” E, ao mesmo tempo
nos responde lembrando da importância da Cruz: “Seria um Evangelho sem
Redenção, sem Salvação”.
Leitor 1: Deste modo, é evidente
que a Cruz é necessária para a nossa
vida, pois, como nos recorda São Leão
Magno: “O mundo não pode salvar-se
senão por meio da Cruz de Cristo.” É
importante que tenhamos a consciência de que as fadigas que temos no dia-a-dia não são um sofrimento negativo,
mas sim um apelo à conversão, que só
é possível através da Cruz de Cristo.
Ora, as nossas Cruzes nos convidam à
conversão para que, com um coração
convertido, possamos dar bons frutos.
Animador: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João
12, 20-33.
PARTILHANDO A PALAVRA
A) Neste santo Evangelho, Cristo
nos recorda que devemos viver com
os olhos fixos na gloria do céu, pois só
assim teremos mais forças para suportar as adversidades desta vida. Deste
modo, o sentido da nossa vida e da nossa luta cotidiana deve estar na gloria de
Cristo e na bem-aventurança eterna
que é o céu. Caso contrário todas as
dificuldades se tornaram pesadas demais e até mesmo insuportáveis. Deste modo reflitamos: Tenho mantido os
olhos fixos no céu, e assim tenho procurado me converter? Tenho consciência
que todo sacrifício é pequeno diante da
gloria do céu, ou, procuro “montar uma
tenda” nos momentos felizes desta vida
fugindo deste modo de todos os sacrifícios necessários para uma vida correta?
B) Neste mundo é impossível não
passarmos por sofrimentos. Só nos é
possível fazer uma escolha: Ou damos
um sentido cristão ao sofrimento, e assim carregamos as cruzes diárias sabendo que se bem vividas elas nos aproximam de Deus e da gloria do Céu, ou,
vivamos essa vida como se ela se encerrasse em si, deste modo viveremos
infelizes e murmurando a todo instante. Com isso, através deste Evangelho
a santa Mãe Igreja nos recorda que o
sofrimento existe, porém ele deve ser
vivido levando em conta o seu fim, que
é o céu. E assim não sofreremos, mas
enfrentaremos tudo com os olhos fi-

xos na gloria do céu. Reflitamos: Vivo a
minha vida murmurando, ou, vivo com
os olhos fixos em Deus tendo a certeza
que tudo termina nEle?
REZANDO A PALAVRA
Leitor 2: “Pensemos muito, muito
seriamente, na nossa conversão, para
que possamos avançar no caminho da
nossa vida cristã. E recordemos que a
Palavra de Deus faz apelo à memória
de protege-La, de vigiar e também de
obedecer a Palavra de Deus, porque
começamos uma vida nova, convertida” (Papa Francisco). Deste modo, ser
cristão não significa viver deprimido,
mas sim, viver feliz tendo a certeza que
todas as realidades se encerram em
Cristo. Rezemos um trecho do salmo
42, suplicando para que tudo se encerre em Deus.
Lado A: Como a corça anseia pelas
águas vivas, assim minha alma suspira
por vós, ó meu Deus. Minha alma tem
sede de Deus, do Deus vivo; quando irei
contemplar a face de Deus?
Lado B: Digo a Deus: “Ó meu rochedo, por que me esqueceis? Por que
ando eu triste, sob a opressão do inimigo?”. Sinto meus ossos se quebrarem quando, em seus insultos, meus
adversários me repetem todos os dias:
“Teu Deus, onde está ele?’’. Por que te
deprimes, ó minha alma, e te inquietas
dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo: ele é minha
salvação e meu Deus.”
ORAÇÃO FINAL
Animador: Rezemos um Pai Nosso e três Ave-Marias, pedindo ao bom
Deus que nos ajude a nos convertermos
e a darmos bons frutos em nossa família e comunidade.
Canto: Oh, Minha Senhora e também minha mãe/ Eu me ofereço inteiramente, todo a vós./ E em prova da
minha devoção, eu hoje vos dou meu
coração./ Consagro a vós meus olhos,
meus ouvidos, minha boca./ Tudo o que
sou desejo que a vós pertença./ Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me/ Como coisa e propriedade vossa.
Amém!
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CÍRCULO BÍBLICO

4º ENCONTRO

Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo
“Humilhou-se a si mesmo; por isso, Deus o exaltou acima de tudo.”
Animador/a: Caros irmãos e irmãs,
sejam bem-vindos! Que o amor de Jesus
e Maria esteja no coração de cada um
de nós. Iniciemos nosso encontro: Em
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo. Amém!
Canto: 1 - Ao morrer crucificado,/ teu
Jesus é condenado:/ por teus crimes, pecador. Por teus crimes, pecador./ 2 - Pela
Virgem Dolorosa,/ vossa mãe tão piedosa, / perdoai-me, meu Jesus!/ Perdoai-me, meu Jesus!/
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Amados irmãos e irmãs,
somos convidados constantemente a
pedirmos a intercessão maternal da Santíssima Virgem Maria, para que Ela nos
auxilie afim de que possamos caminhar
com o Cristo Jesus. Neste tempo especial, roguemos à Virgem das Dores, para
que saibamos caminhar com Jesus rumo
à Cruz e, assim, contemplemos as suas
alegrias e dores.
Leitor 1: Senhor, concede-me a graça de compartilhar contigo o caminho
da cruz, de penetrar teus pensamentos
e sentimentos: o que pensavas, o que
sentias enquanto carregavas a cruz pela
humanidade (por mim)?
Leitor 2: Ajuda-me a compreender
um pouco mais do que esta via dolorosa
significou para ti. Com a minha pequenez, eu me atrevo a caminhar contigo,
deixando-me impressionar pela contemplação do teu mistério, buscando teu
olhar de dor, de agonia, de morte, de
paz.
Todos: Senhor, que a meditação das
tuas dores e sofrimentos destrua minha
soberba, suavize meu coração e o prepare para receber teu inesgotável amor
e perdão. Que, consciente das minhas
quedas e defeitos, em meio às minhas
penas e trabalhos, eu te busque sempre
e que, contemplando teu coração aberto
e ferido por amor a mim, eu possa mergulhar nele como uma gota de água, e
me perca para sempre na imensidão de
teu amor. Amém
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador: Em nosso encontro queremos contemplar a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, profundo mistério do
amor divino pela humanidade. Além disso, buscamos reacender em nossos corações a verdadeira convicção de que: “Jesus viveu o amor até o fim, deixando-se
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romper pela morte como uma semente
se deixa romper sob a terra” (Papa Francisco).

cio, contemplar seu grande amor por
cada um de nós.
(Momento de silêncio)

Canto: Tua palavra é lâmpada para
os meus pés, Senhor/ Lâmpada para os
meus pés, Senhor/ Luz para o meu caminho/ (2x)
Leitor 3: Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses 2,6-11

Leitor 5: Rezemos com amor e confiança essa bela e profunda oração a Jesus Crucificado:
Todos: Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus! De joelhos ante a vossa divina
presença eu vos peço e suplico, com todo
o fervor de minha alma, que vos digneis
gravar em meu coração os mais vivos
sentimentos de fé, de esperança e de
caridade, de verdadeiro arrependimento
de meus pecados e vontade firmíssima
de me emendar, enquanto com sincero
afeto e íntima dor de coração considero
e medito em vossas cinco chagas, tendo
bem presentes aquelas palavras que o
Profeta Davi já dizia de Vós, ó bom Jesus:
“Transpassaram minhas mãos e meus
pés, e contaram todos os meus ossos.”

PARTILHANDO A PALAVRA
A) Na liturgia do Domingo de Ramos, a Santa Igreja nos concede a graça de caminharmos com Cristo rumo ao
Calvário. E, neste caminho, vemos a sua
entrada messiânica em Jerusalém, onde
foi aclamado como Rei. Porém também
nos deparamos com as mesmas pessoas
gritando “Crucifica-o, crucifica-o!”. Deste modo, somos convidados a refletir: Eu
tenho vivido o Reinado de Cristo, ou apenas aclamo-o como Rei, mas crucifico-o
com as atitudes da minha vida?
B) Cristo “esvaziou-se a si mesmo,
assumindo a condição de escravo” e, assim, nós também somos convidados a
nos deixar esvaziar de nosso egoísmo e,
deste modo, ser preenchidos pela graça
de Cristo. Cristo se entregou livremente
por nós, e quanto a mim, tenho me entregado às inspirações do Espírito Santo no meu cotidiano? Quantas vezes eu
tenho dito “sim” à vontade de Deus, e
“não” ao egoísmo?
REZANDO A PALAVRA
Leitor 4: “Olha aquela Cruz, aqueles
sofrimentos, aquela morte cruel de Jesus
por ti. Após tantas e tão grandes provas
de amor não podes duvidar que Ele te
ama, e te ama muito!” (São Tomás de
Vilanova)
Animador: Nesse momento, somos
convidados a fixar nosso olhar em Jesus
crucificado e, em um momento de silên-

ASSUMINDO A PALAVRA
Animador: Amados irmãos e irmãs,
somos chamados a viver com amor e
confiança essa Semana Santa. É fundamental nos comprometermos em buscar
nesses dias os Sacramentos (em especial
a Confissão e a Eucaristia) participando,
assim, de todas as celebrações.
ORAÇÃO FINAL
Leitor 6: Ao encerrarmos nosso encontro agradeçamos a Deus por seu infinito amor e guardemos o ensinamento
do Papa Francisco: “O caminho de Jesus
é o do amor fiel até ao fim, até ao sacrifício da vida: é o caminho da cruz. Por isso,
o caminho da fé passa através da cruz.”
(Rezar 1 Pai-Nosso, 3 Ave-Marias e o Glória ao Pai).
Canto: Eis o lenho da Cruz, do qual
pendeu a Salvação do Mundo/ Vinde
Adoremos! / Vinde adoremos!/ (3X)

Celebração vocacional e missionária na paróquia
Nossa Senhora das Graças de Naviraí
A paróquia nossa senhora das Graças
de Naviraí comemorou no último dia 09 de
janeiro de 2021, os 21 anos da ordenação
sacerdotal do seu pároco padre Ajay Kullu
SVD que escolheu a festa do Batismo do
Senhor como data de sua ordenação sacerdotal.
Foi uma celebração de ação de graças.
Cada detalhe da celebração foi preparado
com muito carinho sob a coordenação dos
ministros da Eucaristia. O padre na sua homilia partilhou o lema do seu sacerdócio –
“Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado”
(Mt.11, 26). Interpretou o que em tudo
busca discernir a vontade de Deus.
Em solene procissão foram trazidos alguns símbolos que norteiam o dia a dia de
seu sacerdócio- Bíblia, estola, terço.
O coral com uma canção – “de ti nunca
esqueceremos” de composição própria da
Thamy Berti, que prestou homenagem ao
padre, enquanto recebia alguns presentes
de valor religioso como terço, imagem de
NS das Graças, São José além de bolo comemorativo.
Festa de Santo Arnaldo Janssen: Os
missionários do Verbo Divino (SVD) estão

presentes em cinco paróquias na diocese
de Naviraí. Santo Arnaldo Janssen para os
verbitas é Pai, Fundador e Guia.
No bairro vila nova de Naviraí está surgindo uma comunidade humilde dedicada
a ele. Inspirado pelo espírito missionário
de Arnaldo Janssen. A comunidade sente o
dever de anunciar o evangelho às pessoas
que ali residem e que “ainda não conhece
o evangelho ou o conhece insuficientemente”, através de visitas missionárias e capelinhas, campanhas solidárias de alimentos e
roupas, ação social pelas famílias carentes,
entre outros.
Atualmente a comunidade realiza Santas Missas, Celebração da Palavra, novena
de Santo Arnaldo, reuniões e outros eventos em um salão, reformado e adaptado
pela própria comunidade, onde era anteriormente usado por uma empreiteira de
obras.
A comunidade festejou o seu padroeiro
no último dia 15 de janeiro, data que marca
os 113 anos da sua morte e com esperança
reza pela sua intercessão e trabalha continuamente para um dia realizar o sonho de
ter o seu espaço próprio e definitivo.

Retorno dos Seminaristas
“[...] formar sacerdotes assim configurados em seu ser e seu agir, constitui um
enorme desafio que exige nossa responsabilidade como Pastores. Um bom Seminário é a garantia de uma Igreja particular
florescida e fecunda”. Pensando nisso, os
bispos das sete dioceses do Regional Oeste I, tomaram uma decisão em relação a
formação dos seminaristas do nosso estado:
no dia 27 de fevereiro,
todos os seminaristas
das etapas Discipulado (Filosofia) e Configuração (Teologia)
retornam ao Seminário Maior Maria Mãe
da Igreja (SEMMAI),
em Campo Grande,
respeitando as regras gerais de biossegurança em tempos de COVID-19. Para evitar
uma possível transmissão no Seminário,
foi pedido para que cada diocese reunisse
os seminaristas dias antes de retornarem
à Campo Grande. Tendo em vista esse pedido, os da nossa diocese se reuniram em

Naviraí no dia 17 de fevereiro, onde cumpriram o tempo de isolamento até o retorno das atividades no SEMMAI para o início
ao ano letivo de 2021. Ao todo, estiveram
reunidos dez seminaristas nas supracitas
etapas formativas no Centro Diocesano
de Pastoral S. Paulo VI, aguardando, em
quarentena, o dia de ir para Campo Grande. Ingressaram também, neste ano, três
novos seminaristas no
Seminário Propedêutico Cristo Sacerdote,
em Naviraí, no dia 14
de fevereiro. São eles:
Dener Morais Teles, de
Tacuru, Henrique Bilk
Ferreira, de Naviraí e
Ylan Barbosa Pereira
pertencente a Diocese de Coxim. O seminarista Matheus Eduardo Morales, também da Diocese de Coxim, retorna a Naviraí, para continuar seu processo na etapa
propedêutica, tendo em vista que no ano
anterior estava no seminário menor. Este
é o terceiro ano que a Diocese de Coxim

faz a experiência de enviar os seminaristas nas primeiras etapas da caminhada
vocacional, para o nosso Seminário Propedêutico, confiando na formação oferecida aqui na Diocese de Naviraí. Rezemos
sempre pela formação dos nossos futuros
pastores, pois “o dever de fomentar as
vocações pertence a toda a comunidade
cristã, que as deve promover sobretudo
mediante uma vida plenamente cristã”. É
principalmente através da oração que colaboramos com as vocações da nossa Igreja, para que Deus continue concedendo a
força, a perseverança e a santificação para
os vocacionados.
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A PASTORAL EM
TEMPOS DE PANDEMIA:
CRITÉRIOS E IMPLICAÇÕES
Estamos vivendo em um período
atípico em todo o mundo, e nesta perspectiva, realidades diferentes começam
a surgir em diversos setores da sociedade. Uma dessas grandes mudanças que
ocorreram está no serviço e atendimento
pastoral realizado pelas comunidades paroquiais em todas as dioceses.
A Pandemia do Novo Coronavírus acabou limitando o serviço pastoral, levando
em consideração o contato, a união e o
trabalho em equipe que era realizado e
articulado antes desta pandemia começar. Após um grande período de isolamento e paralização dos trabalhos pastoral, é chegado à hora de iniciarmos um
serviço pastoral diferente. É momento de
nos reinventarmos e articularmos uma
nova maneira de como deverá ser realizado aquele determinado trabalho pastoral.
De modo geral, o trabalho de evangelização realizado pelas paróquias foi
o mais afetado. A limitação dos acompanhamentos, das reuniões e realização

das formações afetou principalmente na
preparação dos grupos que recebem os
sacramentos. Esta dificuldade, aos poucos, está sendo superada com a ajuda e
compreensão de todos.
Por outro lado, o trabalho pastoral
passou a se reinventar de acordo com a
necessidade e urgência existente. Uma
grande ajuda para que a realização dos
trabalhos pastorais não acabasse de vez,
foi com a utilização da internet e das diversas redes sociais. Aqui encontramos
um trabalho voltado às mídias, internet,
redes sociais, e pequenos conteúdos
formativos disponibilizados de maneira
remota para que todos tenham o devido
acesso e não se sintam prejudicados com
a falta de sua pastoral ou de estarem sendo formados cada vez mais em assuntos
pertinentes à sua fé. Neste sentido, a realidade virtual, com todas as coisas que
tem de bom e de positivo a nos oferecer,
possibilitou para que diversos grupos,
pastorais e movimentos que quisessem
manter a relação fossem lentamente des-

cobrindo o caminho.
Neste tempo de pandemia é quase
como que estivéssemos “no meio do nevoeiro” e o importante é que não devemos desanimar. Portanto, quando estamos no meio do nevoeiro, damos passos
menores porque não sabemos se o caminho é para a direita, para a esquerda, em
frente ou até mesmo se será necessário
recuar um pouco, eventualmente.
Independente das dificuldades dos
encontros e dos abraços, que já sentimos
saudade, devemos sempre manter o nosso olhar em Jesus Cristo. É Ele, presente
na Eucaristia, que nos sustenta nas dificuldades e nas tribulações que este tempo e pandemia está causando. Por isso,
querido paroquiano e querida paroquiana, seja firme em seu propósito e Vida de
Oração, professe a sua Fé, mesmo que
de maneira remota, e não desista do caminho pastoral que Deus tem preparado
para que você possa trilhar.
Seminarista Leonildo Fiumari Neto

POR TRÁS DE UMA VOCAÇÃO EXISTE
UMA HISTÓRIA

‘’Nisto conhecemos o amor: ele deu sua vida por nós.
E nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos” (1 Jo 3,16).

Estimados leitores, muitas vezes participamos de uma Ordenação, de uma
Profissão Religiosa ou até mesmo de um
Matrimônio e não nos damos conta que
por trás daquela vocação existe uma história. Ninguém nasce pronto! Uma vez
ouvi de um sacerdote: “o padre não nasce da flor da laranjeira”, não sei por que
a associação com a árvore que produz
laranjas, mas, entendi que ele quis dizer
que o padre não aparece do “nada” de
estola e casula no altar, todos temos um
caminho, uma história para chegar aonde chegamos. E quero partilhar com vocês um pouco da minha.
Meu nome é Paulo, tenho 30 anos
e sou natural de Porto Alegre-RS e serei
ordenado diácono no dia 19 de março na
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Catedral da Diocese de Naviraí-MS, onde
exerço meu trabalho pastoral desde o
ano de 2020, e após um tempo mais serei ordenado padre. Sou o quarto filho
entre cinco irmãos, de uma família simples como tantas famílias comuns que
tem por ai. Nunca se imaginou que um
dia alguém da família poderia ser padre,
ainda mais que minha família não é atuante na comunidade de fé e nunca me
educou em nenhuma religião específica.
Mas sempre percebi que dentro de mim
existia um chamado especial, uma missão que no início eu não entendia muito
bem.
Eu pedi o batismo aos 12 anos, entrei
na catequese e recebi os sacramentos
da iniciação cristã, havia uma capela ao

lado da minha escola que tocava o sino
aos domingos, eu ouvia da minha casa e
algo me impulsionava a ir à Santa Missa, mesmo sem entender nada naquela
época. Minha família me deixava livre
para viver qualquer espiritualidade. Eu
sempre amei a Santa Missa! Aos poucos
minha experiência de Deus e de comunidade de fé foi se intensificando e Deus
foi me conduzindo providencialmente
em cada passo que eu dava. Fui convidado a ser coroinha, a participar do grupo
de jovens, retiros, formações, encontros... Entrei neste discipulado de abrir
os ouvidos e acolher o que Deus queria
de mim, e aos poucos fui encontrando
o meu lugar dentro de mim mesmo, na
sociedade, na família e na Igreja.

IDE A JOSÉ
Na edição anterior do Informativo Diocesano apresentamos uma matéria dedicada ao Ano de São José, proclamado
pelo Santo Padre, o Papa Francisco, na Carta Apostólica “Patris Corde - Com o Coração de Pai”. O Ano Jubilar iniciado no
dia 8 de dezembro de 2020 e que será encerrado no dia 8 de
dezembro de 2021, recorda os 150 anos da proclamação de
São José como Padroeiro da Igreja Católica, realizado pelo
Papa Pio IX.
No decreto em que proclamava São José, como padroeiro da Igreja, lê-se que o Papa Pio IX recorria ao Glorioso São
José pedindo sua proteção e intercessão diante dos tempos
tristíssimos em que a Igreja vivia, sendo atacada por todos os lados por seus inimigos. Na mesma ocasião, o Papa,
apresentava a figura de José do Egito, como uma espécie de
prefiguração, da pessoa e missão de São José. É justamente
esse ponto que iremos aprofundar em nosso texto.
Na Sagrada Escritura encontramos a história de José e
seus irmãos. A história de José contém inúmeras riquezas,
entretanto nos deteremos em um dos aspectos dela. Quando encontra-se no Egito, José foi responsável por interpretar o sonho do faraó -que revelava os setes anos de prosperidade (chamado de tempo das vacas gordas) e os sete
anos de penúria (chamado de tempo das vacas magras)-;
e indicar o caminho a ser seguido: seria preciso reunir e
guardar os mantimentos dos tempos bons para serem utilizados nos tempos ruins. O faraó decidiu seguir as palavras
de José e de fato, quando o tempo das vacas magras chegaram, o Egito era a única das terras a possuir alimentos. E
devido a esse fato muitos dirigiam-se a região em busca de

Eu não me lembro de um dia específico que decidi ser padre, tudo aconteceu naturalmente. Lembro que no
final de 2004 eu já tinha este desejo e
todos já percebiam que havia sinais de
vocação. Na conversa com o pároco da
paróquia onde eu participava ele me
convidou a fazer encontros vocacionais
e daí em diante percebi que queria entregar toda a minha vida a Deus para
sempre, 24 horas por dia! Para muitos
este desejo não iria perdurar muito –
“Ele é muito jovem ainda”, diziam. Mas
nunca mais olhei para trás!
Entrei na Congregação dos Pobres
Servos da Divina Providência e, após
longos anos de estudos e etapas formativas, no ano de 2013 entrei no noviciado e no dia 01º de janeiro de 2014
fiz minha Profissão Religiosa. Continuei
meus estudos para o sacerdócio e trabalhei em muitas obras da Congregação, inclusive em outros Estados, e foi
assim que cheguei ao Mato Grasso do
Sul.
Ao terminar os estudos teológicos,
após refletir sobre a minha vivência
pastoral e meu lugar específico na Igre-

alimentos e aos chegavam diante
do faraó e suplicavam sua ajuda,
recebiam dele esta resposta: “Ide a
José e fazei o que ele vos disser”!
Se vemos que na história de José do Egito, coube a ele
interpretar o sonho do faraó e ser o depositário dos tesouros produzido nos tempos bons. Em São José encontramos
novamente um sonho - o sonho no qual o Anjo revela a ele
sua missão- e deparamos com um novo tesouro a ser conservado e protegido: Jesus e Maria. A Sagrada Escritura
mostra-nos que José do Egito soube conservar um tesouro
valioso: o pão. Porém, São José conservou em Nazaré durante trinta anos, os mais valiosos tesouros de Deus: Jesus
Cristo, o Pão descido dos céus; e a Santíssima Virgem Maria. Nas palavras de São João Paulo II, São José é o Redemptoris custos, o guardião do Redentor.
Nestes tempos difíceis, em que vemos a Igreja sofrer
com tantos ataques de seus inimigos; em que vemos a
humanidade sofrendo com o flagelo de tantos males, devemos novamente ouvir o apelo: “Ide a São José”! Neste
ano dedicado a São José, abre-se para cada um de nós a
urgência de nos aproximarmos dele, recorrermos a seu patrocínio e suplica-lo: São José, conserva em minha alma o
tesouro precioso da fé, esperança e caridade; e assim como
fostes o guardião de Jesus e Maria em Nazaré, peço que os
guarde em meu coração; ajuda-me a ser como vós: fiel ao
plano salvífico de Deus.
Seminarista Bruno Baleeiro

ja de Cristo, pedi dispensa dos meus
votos religiosos a fim de fazer uma experiência na Diocese de Naviraí. Aqui
encontrei o meu lugar, eu já era muito
feliz como Religioso Consagrado, porém na Diocese encontrei uma porção
dobrada no exercício pastoral, na fraternidade e na missão. Cada um tem
o seu carisma, e temos que encontrar
aquele que nos completa.
É claro que este é apenas um resumo de uma longa e árdua história de
amor. A vocação é forjada na renúncia
dos próprios desejos, no sofrimento,
na escolha, no discernimento amoroso
e disponível a Deus e a sua Igreja. Caminhamos naquela esperança que nos
apresenta o Evangelho que diz que: “...
todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou
terras, por causa do meu Nome, receberão cem vezes mais e herdarão a vida
eterna” (Mt 19,29). E assim hoje estou aqui, confiando na misericórdia de
Deus, mesmo diante da minha fragilidade humana digo SIM a minha vocação!
Paulo Santos da Silva
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