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EDITORIAL
“O Pai compraz-se em olhar o Coração
da Santíssima Virgem como a obra-prima
das suas mãos.”
(São João Maria Vianney – o Cura d’Ars)

Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus
e no coração de Maria, a paz esteja com
todos!
Estimados leitores, estamos iniciando o mês de maio dedicado a Maria Santíssima, mãe de Deus e nossa. Viver um
“mês mariano”, é aproximar nossa vida
aos acontecimentos da Virgem Maria. Há
no coração das pessoas uma sintonia com
tudo aquilo que ela meditava e guardava
no seu coração. A luta de tantas famílias, pais, mães, filhos e filhas são depositados aos pés da Mãe de Jesus, e buscam nela, a força e o amparo que
tanto necessitam.
O mês mariano é vivido sempre no contexto do Tempo Pascal. Por isso, ele
não deve se sobrepor ao acontecimento da Ressurreição, mas “as práticas de
piedade deverão salientar a participação da Virgem Maria no mistério pascal
(cf. João 19,25-27) e em Pentecostes (cf. Atos 1,14), que inaugura o caminho
da Igreja: um caminho que ela, que se tornou participante da novidade do
Ressuscitado, percorre sob a direção do Espírito Santo”.
Nesta edição do Informativo Diocesano queremos ressaltar a presença
amorosa e maternal de Maria na história da salvação. Nossa Senhora é a mãe,
catequista e exemplo da casa de Nazaré, torna-se digna de imitação para
todos aqueles que, de coração aberto ao projeto de Deus, veem em Maria a
imagem do seu filho Jesus.
Que este mês de bonitas reflexões, festas e solenidades possa nos ajudar
a contemplarmos os mistérios da nossa fé e, na ação do Espírito Santo, possamos seguir nossa peregrinação com os olhos fixos em Jesus a exemplo de
Maria que no “sim” generoso ao projeto de Deus abre para nós a graça da
filiação divina. Boa leitura a todos!
Diác. Paulo Santos da Silva
Diretor do Informativo Diocesano

Palavra do Pastor
Santa Maria, Mãe de Deus

Intenções do Santo Padre
Maio: Mês dedicado a Maria
Você conhece algum Dogma Mariano?
Devoção Mariana
Como rezar o Terço e Mistérios do Rosário
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Maria, da manjedoura ao Pentecostes...
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O tempo Litúrgico...
Jesus, nós conﬁamos em Vós!
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PALAVRA DO PASTOR

Santa Maria,
Mãe de Deus
Pensando no mês de maio logo se
pensa em Maria. É essa uma tradição
iniciada no Ocidente a partir do final do
século XVI. E pensando em Maria logo
se pensa à oração a ela dedicada, tão
símples e bonita. Creio que seja a primeira oração que todos decoramos desde criança; uma oração bem fácil para
compreender e rica de sentido cristã.
Mas a segunda parte nos apresenta
alumas palavras que nos fazem pensar
e nos surpeendem: “Santa Maria, Mãe
de Deus, rogai por nós, pecadores”. Essa
afirmação “mãe de Deus, rogai por nós”
merece uma reflexão, pois escapa da
simplicidade geral da oração, sobretudo
na sua primeira parte.
O título “mãe de Deus” refere-se
ao mistério da Encarnação de Jesus: “O
Verbo se fez carne (João 1,1), verdadeiro Deus e verdadeiro homem ” (Concílio
de Niceia). É a explicação do mistério de
Cristo, Filho de Deus que se fez homem
tomando as condições do nosso corpo;
se fez homem como nós.
O título de “Mãe de Deus”, portanto, refere-se ao fato que Maria aceitou
o desafio de conceber Jesus por meio do
seu ventre.
Percebemos, assim, que a importância de Maria ultrepassa a nossa ve-

neração, devoção e afeto filial que
temos para com ela. Entendemos
assim que quela que parece uma
símples oração contém, na verdade, um grande valor teológico.
Continua a oração com
“rogai por nós, pecadores”: estamos, por acaso, delegando a ela
aquilo que é nosso dever? Aqui,
também, temos uma interessante
resposta: por fé nós acreditamos
que os santos estão verdadeiramente vivos porque estão em Deus
e compartilham a mesma vida divina. Por essa certeza da nossa fé
podemos pedir aos santos para que
rezem a Deus por nós e intercedam
por nós.
O que se diz a respeito dos santos
muito mais vale para Maria. Acreditamos que a missão de Maria não tenha
acabado aqui na terra, mas continue no
céu, e de lá reze e interceda por todos
os seus filhos que ainda peregrinam aqui
na terra e que pedem a sua proteção.
Ao longo da história, em momentos
e lugares diferentes, Maria fez suas aparições. Sempre foi para nos ajudar a se
converter, a se reaproximar de Deus e de
toda forma sempre foi intercessora nossa Junto de Deus.

Queridos diocesanos, a ela recorramos nesse tempo de pandemia. Ela
console as famílias enlutadas, ajude os
doentes e suas famílias e a todos nos dê
força e coragem para superar esse momento histórico, confiando na medicina
e na Graça de Deus.
Acompanho a todos com minhas orações e envio a minha benção.
+ Dom Ettore Dotti, csf
Bispo diocesano de Naviraí

Intenções do Santo Padre
Intenção de oração universal –
O mundo das finanças
Rezemos a fim de que os responsáveis pelas
finanças colaborem com os governos para
regulamentar a esfera financeira e proteger os
cidadãos de seus perigos.
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Maio: Mês dedicado
a Maria

VOCÊ CONHECE
ALGUM DOGMA
MARIANO?

Maio é para nós católicos um mês todo especial, conhecido
como mês de Maria, é o momento oportuno para intensificarmos
nossas orações, e momentos celebrativos da devoção Mariana, e
nesta situação de pandemia e isolamento social desenvolver nossa
fé como Igreja Doméstica. O Papa Francisco em uma carta enviada
a todos os fiéis, no ano passado, por ocasião do mês dedicado a
Maria, ressalta: “Pensei em propor a todos que voltem a descobrir a
beleza de rezar o Terço em casa, no mês de maio. Podem fazê-lo juntos ou individualmente: decidam vocês mesmos de acordo com as
situações, valorizando ambas as possibilidades. Seja como for, há um
segredo para fazê-lo bem: a simplicidade; e é fácil encontrar, mesmo
na internet, bons esquemas para seguir na sua recitação”.
A ideia de um mês dedicado especificamente a Maria remonta
ao século XVII, desde então Maria é honrada em todo o mundo das
mais variadas formas. Em nossa Diocese é tradição em algumas paróquias a coroação de Nossa Senhora, como fechamento deste mês
a ela dedicado. Além disso, é uma excelente oportunidade para incutir nos fiéis os fundamentos teológicos da devoção à Maria.
O Evangelho de João, narra o encontro de Maria, Jesus e o discípulo amado aos pés da cruz, “quando Jesus viu a sua mãe e, ao lado
dela, o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o
teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua Mãe” (Jo 19, 26-27).
Vemos neste trecho a relação de amor do cristão para com Maria,
relação de amor de um filho para com sua mãe.
Deixo o convite, para que neste ano, por estarmos ainda impossibilitados de propagar, com a participação expressiva dos fiéis nas
Igrejas, nossa devoção por Maria, possamos, mais uma vez realizar
em família nossa devoção, seja através da récita do terço, coroações
a Virgem Santíssima, um altar com imagem e velas, demonstrando
assim nosso carinho, fé e devoção, para com a Mãe de Deus e nossa.
Que Nossa Senhora de Fátima, interceda por cada um de nós!
Amém.

Para entendermos sobre o que se trata um Dogma
Mariano, precisamos ter em mente que os Dogmas se
referem a uma verdade de Fé, contida na Bíblia e na
Tradição, declarada por um Concílio ou por um Papa e
na qual o fiel católico é obrigado a acreditar e professar.
O termo “dogma” provém da língua grega que significa
“opinião” e “decisão”. No Novo Testamento, é empregado no sentido de decisão comum sobre uma questão,
tomada pelos apóstolos (cf. At 15,28).
Neste sentido, observamos que a Igreja possui uma
série de verdades de fé em que os católicos devem sempre acreditar. No total, são 44 dogmas subdivididos em
8 categorias diferentes, sendo eles: sobre Deus; sobre
Jesus Cristo; sobre a criação do mundo; sobre o ser humano; sobre o Papa e a Igreja; sobre os sacramentos;
sobre as últimas coisas; e sobre Maria.
Logo no início da Igreja, toda a atenção estava voltada para o Cristo, porém, desde muito cedo, também
se pergunta sobre de onde veio esse Cristo, o que faz
parte do próprio pensamento semita de perguntar sobre
a identidade de alguém, indo a sua origem.
Os Dogmas Marianos são quatro: Maria, Mãe de
Deus; Perpétua Virgindade de Maria; Imaculada Conceição de Maria; e Assunção de Maria. Eles foram enunciados em momentos importantes para a história da Igreja
e tocam em pontos sensíveis relativos à doutrina.
Vejamos um pouco da origem de cada um deles: sobre o Dogma “Maria, Mãe de Deus”, foi definido explicitamente no Concílio de Éfeso a maternidade divina de
Nossa Senhora, no ano 431; sobre o Dogma “Perpétua
Virgindade de Maria”, foi conferindo as Sagradas Escrituras e os escritos dos Santos Padres, que o Concílio de
Latrão preconizou como verdade a Virgindade Perpétua
de Maria, no ano 649; sobre o Dogma “Imaculada Conceição de Maria”, em 1854 o Papa Pio IX declarou a doutrina que ensina ter sido Nossa Senhora imune de toda
mancha de pecado original, no primeiro instante de sua
conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do
gênero humano; sobre o Dogma “Assunção de Maria”,
foi o último dogma a ser proclamado, por obra do Papa
Pio XII em 1950, afirmando que, depois de terminar o
curso terreno de sua vida, ela foi assunta de corpo e
alma à glória celeste.
Segundo a Escritora Mariana e Missionária Kahleen Coyle, “Os Dogmas Marianos glorificam Maria. Ela é
exaltada precisamente em sua insignificância e simplicidade e é por intermédio dos insignificantes, dos pobres – como Maria e os que ela declara libertados – que
o Reino se torna realidade entre nós. Em toda a longa
tradição cristã, os Dogmas Marianos concentram nossa
atenção na glória de Deus que brilha sobre a mãe de
Jesus”. Portanto, os Dogmas Marianos manifestam a importância que a Igreja dá à Maria, a Mãe de Jesus Cristo.

Pe. Rodrigo Souza Lopes Ernesto
Reitor do Seminário Propedêutico Cristo Sacerdote – Naviraí/MS

Leonildo Fiumari Neto
Seminarista da Diocese de Naviraí

“Eis aí a tua Mãe” (Jo 19, 27)

4

| Maio de 2021

DEVOÇÃO
MARIANA

COMO REZAR O TERÇO

Muitas são as devoções Marianas que
me acompanham ao longo da minha vida,
mas foi ao conhecer a fundo a devoção ao
Imaculado Coração de Maria, que me fez
não só a ter Maria como uma intercessora,
protetora, mas, principalmente, a imitá-la.
A imagem do Imaculado Coração de
Maria, revelado nas aparições de Nossa
Senhora de Fátima, sempre me ajudavam
a rezar mais, pois me faz enxergar a humanidade da Virgem Maria.
Foi em 2017 que por curiosidade passei a pesquisar sobre a história dessa devoção e me aproximei ainda mais de Jesus
e de Maria.
O Imaculado Coração de Maria é o
centro da mensagem de Fátima, em 13
de junho de 1917, Nossa Senhora aparece
aos Pastorinhos e pede para que estabeleça no mundo a devoção ao seu Imaculado
Coração, a pedido do próprio Jesus. Em
1927 Lúcia recorda e ainda acrescenta: “A
quem abraçar essa devoção eu prometo
a salvação. “Ao tentar compreender essa
frase eu sempre me questionava como é
que venerando um coração chegaríamos à
salvação. E foi a partir de muitas aulas do
Padre Paulo Ricardo que pude compreender que só entendendo o funcionamento
do nosso coração humano, alcançaríamos
a compreensão do Imaculado Coração de
Maria. Ao contemplar a beleza do coração
de Jesus e de Maria, Eles me ensinaram

não só a ama-los, admira-los, imitá-los,
mas a partir da humanidade do coração
de Jesus e Maria, eu passei acreditar que é
possível vencermos o pecado, sermos cristãos melhores a partir desta “dinâmica dos
3 corações”, como nos propõe São João
Eudes, o maior teólogo e santo da Igreja
Católica ao tratar do assunto, e o grande
mensageiro e promovedor da devoção ao
Coração de Maria.
São João Eudes leva a compreensão
da humanidade de Maria a partir do seu
coração. É no coração que está a nossa
capacidade de amar. Para compreender
o coração humano, a nossa interioridade
poderíamos dividir o coração em 3 corações: “coração carnal” (sentimentos, paixões, afetos); “coração alma” (atitudes,
capacidade de amar); “coração Divino”
(Espirito Santo que habita em mim). Maria
e Jesus tinham esses corações em perfeita
harmonia, não havia divisões, porém nós
possuímos um campo de batalha. Jesus
apesar de humano era Deus, não tinha
pecado, por isso sua capacidade de amar
era divina, por isso nos amou até o fim se
entregando em sacrifício. Amar é se sacrificar pelo outro. Maria era humana como
nós, porém não vivia em batalha, pois seu
coração estava unido ao de Deus, e permaneceu imaculada, sem pecado. Ao venerarmos o Imaculado Coração de Maria,
somos convidados a imitar a dinâmica de

Maria, que também possuía os 3 corações
como nós, porém amava como Jesus de
forma divina. Maria permaneceu firme ao
lado de Jesus, ela também se entregou em
sacrifício, e amou até o fim. Todos os sentimentos de Maria, a dor, o abandono, a
raiva, a traição eram modificados pelo Espírito Santo, ela não consentia que eles se
transformassem, em ódio, rancor, vingança, por que era “cheia do Espírito Santo”,
todos os seus sentimentos carnais eram
purificados pelo Espírito. Maria nos ensina a entregar nossos sentimentos, no altar
da nossa alma e a suplicar que o Espírito
Santo que em nós habita os purifique.
Só o Espírito Santo é capaz de nos ensinar a amar quando não damos conta.
Nós seres humanos temos um coração diferente, impotente, incapaz de amar Jesus
por si só. Mas a Virgem Maria corresponde plenamente esses amor. Por isso Jesus
pede para admirar, o coração de Maria,
para amarmos como Maria.
Renata de
Sena Moraes
Hervatini
Catedral
Nossa Senhora
de Fátima

MISTÉRIOS DO ROSÁRIO
Mistérios Gozosos

Mistérios Dolorosos
Terças e sextas

Segundas e sábados

Anunciação do Anjo.
2 Visitação de Maria a Isabel.
3 O nascimento de Jesus.
4 Apresentação de Jesus no Templo.
5 Perda e reencontro de Jesus no Templo.
1

1
2
3
4
5

Mistérios Gloriosos

Mistérios Luminosos

Quartas e domingos

A Ressurreição do Senhor.
2 A Ascensão do Senhor aos céus.
3 A Vinda do Espirito Santo.
4 A Assunção da Virgem aos céus.
5 A Coroação da Virgem Maria.
1

Agonia no Horto.
Flagelação do Senhor.
Coroação de Espinhos.
Subida de Jesus ao Calvário.
Cruciﬁxão e Morte de Jesus.

Quintas
1
2
3
4
5

O Batismo do Rio Jordão.
As Bodas de Caná.
O anúncio do Reino de Deus.
A Transﬁguração.
A instituição da Eucaristia.
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CÍRCULO BÍBLICO

1º ENCONTRO

“O bom pastor dá a vida por suas ovelhas”
Animador: Estimados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos convida a irmos
ao encontro de Nosso Senhor, através da
escuta de sua Palavra. Motivados pela
alegria do Cristo Bom Pastor, que por
Sua morte devolveu-nos a vida, iniciemos o nosso encontro em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Senhor, se tu me chamas, eu
quero te ouvir; se queres que eu te siga,
respondo: eis-me aqui! (2x)
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Amados irmãos e irmãs,
hoje a Igreja nos convida a refletirmos o
Evangelho do Cristo Bom Pastor. O bispo
Dom Henrique Soares disse que “Jesus
apresenta-se como o Belo Pastor, o Pastor por excelência, o único Pastor verdadeiro, o próprio Deus que vem apascentar o seu povo. E, por que ele é o Bom
Pastor? ‘Porque eu dou a minha vida
pelas ovelhas!’.”
Leitor 1: Rezemos o Salmo 23, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de sermos ovelhas dóceis ao verdadeiro Pastor. E, que o Espírito Santo nos ajude a
reconhecer os falsos pastores, que hoje
se apresentam de tantas formas:
Todos: “O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em
verdes pastos, guia-me mansamente
a águas tranquilas. Refrigera a minha
alma; guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não
temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim
na presença dos meus inimigos, unges
a minha cabeça com óleo, o meu cálice
transborda. Certamente que a bondade
e a misericórdia me seguirão todos os
dias da minha vida; e habitarei na casa
do Senhor por longos dias.”
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 2: No Santo Evangelho ouviremos sobre Jesus, o Bom Pastor. Vamos
escutar com atenção as palavras de Nosso Bendito Salvador e buscar grava-las
em nosso coração.
Canto: Tua palavra é lâmpada para
os meus pés, Senhor!/ Lâmpada para os
meus pés, Senhor,/ luz para o meu caminho./ Lâmpada para os meus pés, Senhor,/ luz para o meu caminho.
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Leitor 3: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo João 10,11-18
REFLETINDO A PALAVRA
Animador: Hoje, no Evangelho, Cristo nos recorda que Ele deu sua vida por
nós. Isto é, Cristo se entregou inteiramente para nos devolver a vida, pois “O
bom pastor dá a vida por suas ovelhas”.
Deste modo, este Evangelho nos convida
a refletir: Cristo deu sua vida para nos
devolver a vida, a dignidade. E eu, o que
tenho feito com a vida que de Cristo recebi através do santo batismo? A minha
vida tem sido coerente com o sacrifício
de Cristo?

Animador: Cristo é o Bom, o Belo, o
Perfeito Pastor que deu a sua vida por
suas ovelhas. E Ele nos recorda: “ Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem”. Deste modo, para ser de Cristo
é necessário que escutemos a Sua voz,
que aprendemos a conhecer Jesus. Assim, o bom Deus nos convida a refletir:
A voz de Cristo tem feito eco na minha
vida? Tenho escutado a voz de Cristo,
que fala diretamente comigo através do
magistério da Igreja, através do Papa,
através do meu bispo e da Igreja?
REZANDO A PALAVRA
Leitor 4: Amados irmãos, neste Evangelho “aparece nossa total dependência
em relação ao Cristo: o cristão vive do
seu querido Pastor, alimenta-se dele. Ele
nos leva às águas repousantes do Batismo, ele unge nossa cabeça com o santo
crisma, a Confirmação, ele nos prepara a
Mesa da Eucaristia para que permaneçamos na sua Casa pelos tempos eternos”
(Dom Henrique Soares).
Animador: Deste modo, cheios de
esperança no Perfeito Pastor, que deu a
sua vida pelos seus, rezemos:
Todos: Nós vos adoramos, ó Jesus,
pastor eterno da humanidade! Estais
presente na Eucaristia para permanecer
continuamente no meio do vosso rebanho. Vós o alimentais, guardais e condu-

zis ao aprisco celeste. Não vivemos somente de pão, mas de vossa Palavra de
vida eterna. Vossas ovelhas vos ouvem e
vos seguem com amor. Tende compaixão
dos infelizes que erram como ovelhas
sem pastor, envolvidos pelas trevas do
erro e da ignorância. Dai a todos a graça
de escutar e viver vossa palavra encarnada na vida e nas realidades concretas
deste mundo. Amém!
ASSUMINDO A PALAVRA
Animador: Através deste Evangelho,
a santa Igreja nos convida a rezarmos
pelas vocações, e nos recorda de que temos um importante e irrenunciável dever para com as vocações. Em especial
pelas vocações sacerdotais, pois Jesus
quis deixar aos sacerdotes como pastores do seu povo. Como gesto concreto,
somos convidados: a Rezar três Ave-Marias pedindo a Deus por todo o Clero e
pelas famílias; a falarmos para as nossas
crianças, em nossas famílias, sobre o seguimento a Cristo e a sua Santa Igreja.
ORAÇÃO FINAL
Leitor 5: Para concluirmos nosso
encontro, rezemos a oração vocacional
pedindo santas vocações, sobretudo a
partir de nossas famílias.
Todos: Senhor da messe e pastor do
rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos vosso forte e suave convite: “vem e
segue-me!”. Derramai sobre nós o vosso
Espírito; que Ele nos dê sabedoria para
ver o caminho e generosidade para seguir a vossa voz. Despertai nossas comunidades para a missão. Ensinai nossa vida
a ser serviço. Fortalecei os que querem
dedicar-se ao Reino, na vida consagrada
e religiosa. Sustentai a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros.
Dai perseverança a nossos seminaristas.
Despertai o coração de nossos jovens
para o ministério pastoral em vossa Igreja. Senhor, chamai-nos para o serviço do
vosso povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudai-nos a responder “sim”. Amém!
Canto: Sou bom pastor, ovelhas
guardarei./ Não tenho outro ofício, nem
terei./ Quantas vidas eu tiver eu lhes
darei. (2x) Maus pastores, num dia de
sombra./ Não cuidaram e o rebanho se
perdeu./ Vou sair pelo campo, reunir o
que é meu./ Conduzir e salvar.

CÍRCULO BÍBLICO

2º ENCONTRO

O amor é o mandamento de Jesus
Animador: Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso
encontro! Nesse tempo da Páscoa, nos
reunimos com alegria para rendermos
graças ao Senhor pelo dom de nossa
vida e pelo seu infinito amor. Iniciemos
nosso encontro em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Eu creio nas promessas de
Deus./ Eu creio nas promessas de Deus./
Eu creio nas promessas do meu Senhor.
(2x) Se sou fiel no pouco, Ele me confiará
mais./ Se sou fiel no pouco, meus passos
guiará./
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Caros irmãos e irmãs,
iniciamos nosso encontro rezemos essa
belíssima oração confiando-nos à Santíssima Virgem:

tamos 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: Proclamação do evangelho
de Jesus Cristo segundo João 15, 9-17.
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 3: Ao escutarmos o Evangelho
notamos que o Senhor se dirige a cada
um de nós e realiza um profundo convite: todo aquele que deseja seguir ao
Mestre precisa aprender a amar como
Ele nos amou. Em minha vida, tenho
buscado conhecer e viver o amor de Jesus?
Leitor 4: Para ajudar em nossa partilha, vamos ler um trecho da encíclica
do Papa Bento XVI “Deus é Amor”: “Nós

Lado A: Um dia uma criança me parou/ Olhou-me nos meus olhos a sorrir/
Caneta e papel na sua mão/ Tarefa escolar para cumprir/ E perguntou no meio
de um sorriso/ O que é preciso para ser
feliz?
Todos: Amar como Jesus amou/ Sonhar como Jesus sonhou/ Pensar como
Jesus pensou/ Viver como Jesus viveu/
Sentir o que Jesus sentia/ Sorrir como
Jesus sorria/ E ao chegar ao fim do dia/
Eu sei que eu dormiria muito mais feliz/
Sentir o que Jesus sentia/ Sorrir como
Jesus sorria/ E ao chegar ao fim do dia/
Eu sei que eu dormiria muito mais feliz
Lado B: Ouvindo o que eu falei ela
me olhou/ E disse que era lindo o que eu
falei/ Pediu que eu repetisse, por favor,/
Mas não dissesse tudo de uma vez./ E
perguntou de novo num sorriso/ O que
é preciso para ser feliz?
Todos: Amar como Jesus amou/ Sonhar como Jesus sonhou/ Pensar como
Jesus pensou/ Viver como Jesus viveu/
Sentir o que Jesus sentia/ Sorrir como
Jesus sorria/ E ao chegar ao fim do dia/
Eu sei que eu dormiria muito mais feliz/
Sentir o que Jesus sentia/ Sorrir como
Jesus sorria/ E ao chegar ao fim do dia/
Eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
ORAÇÃO FINAL

Todos: Rainha do céu, alegrai-vos!
Aleluia! Porque aquele que merecestes
trazer em vosso seio, aleluia! Ressuscitou, como disse, aleluia! Rogai a Deus
por nós, aleluia! Exultai e alegrai-vos, ó
Virgem Maria, aleluia! Porque o Senhor
ressuscitou verdadeiramente, aleluia!
Oremos: Ó Deus, que vos dignastes
alegrar o mundo com a ressurreição do
vosso Filho, Nosso Senhor, Jesus Cristo,
concedei-nos, vos suplicamos que por
sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos o
gozo da vida eterna. Pelo mesmo Cristo,
Senhor nosso. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Hoje vamos refletir sobre o
amor. No santo Evangelho, Jesus nos dá
um novo mandamento: “Como meu Pai
me amou, assim também eu vos amei”.
Com alegria, cantemos:
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia./ Aleluia, aleluia, aleluia. (2x) Quando es-

cremos no amor de Deus – deste modo,
pode o cristão exprimir a opção fundamental da sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma
grande ideia, mas o encontro com um
acontecimento, com uma Pessoa que dá
à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo”. É Deus quem sempre dá o primeiro passo, Ele nos amou
primeiro, mas é necessário pensar:
por meio de quais atitudes poderemos
responder a este encontro com Deus?
Como aprender a amar como Ele amou?
REZANDO A PALAVRA
Animador: Ao escutarmos a Palavra
de Deus notamos como Jesus nos chama
ao amor. Em espírito de oração, vamos
cantar juntos essa famosa canção do Pe.
Zezinho e pedir ao Senhor que nos conceda a graça de imitá-lo e, deste modo,
nos tornarmos seus verdadeiros discípulos:

Leitor 5: Encerremos nosso encontro
rezando um trecho dessa bela oração de
Santo Agostinho, e apresentemos ao Senhor as nossas preces:
Lado A: Vós sois, ó Jesus, o Cristo,
meu Pai santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois
meu bom pastor, meu único mestre,
meu auxílio cheio de bondade, meu
bem-amado de uma beleza maravilhosa,
meu pão vivo, meu sacerdote eterno.
Lado B: Sois meu guia para a pátria,
minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha
preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a
minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação.
Todos: Ó Jesus Cristo, amável Senhor,
por que, em toda a minha vida amei, por
que desejei outra coisa senão vós? Onde
estava eu quando não pensava em vós?
Canto: Eis-me aqui Senhor!/ Eis-me
aqui Senhor!/ Pra fazer Tua Vontade pra
viver do Teu Amor/ Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu amor/ Eis-me aqui
Senhor!
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CÍRCULO BÍBLICO

3º ENCONTRO

A ASCENSÃO DO SENHOR

“assentou-se à direita de Deus.” (Mc 16, 19)

Animador/a: Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Na alegria de Jesus Ressuscitado, vamos desejar que a paz de Nosso Senhor esteja
com nosso irmão (saudação oral, sem
contato físico). Iniciemos nosso encontro, em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo. Amém!
Canto: O Senhor ressurgiu. Aleluia,
aleluia!/ É o Cordeiro pascal. Aleluia,
aleluia!/ Imolado por nós. Aleluia, aleluia! / É o Cristo, Senhor, ele vive e venceu. Aleluia!
ORAÇÃO INICIAL
Leitor 1: Em nosso encontro, refletiremos sobre a Ascensão do Senhor.
Jesus, ao ressuscitar, realizou diversas
aparições e permaneceu quarenta dias com
seus discípulos. Em sua
última aparição, Ele
entra definitivamente
na glória divina É isso
que professamos no
Creio: Jesus “subiu aos
céus”. Peçamos ao Senhor para que Ele escute as nossas orações
e nos ajude a caminhar
para um dia estarmos
juntos a Ele no céu.
Lado A: Senhor Jesus, Rei da glória, que,
oferecido em sacrifício
uma vez para sempre,
subistes vencedor à
direita do Pai; levai os
homens à perfeição da
santidade.
Lado B: Sacerdote
eterno e ministro da Nova Aliança, que
viveis eternamente para interceder por
nós, salvai o povo que Vos suplica.
Todos: Senhor, que Vos manifestastes vivo depois da vossa Paixão, e que
durante quarenta dias aparecestes aos
discípulos, confirmai hoje a nossa fé.
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador: Como disse o Papa Francisco, no Evangelho somos convidados
a contemplar “o mistério de Jesus que
sai do nosso espaço terreno para entrar
na plenitude da glória de Deus, levando
consigo a nossa humanidade”.

8

| Maio de 2021

Canto: Cristo ressuscitou! Aleluia! /
Venceu a morte com amor! Aleluia! (2
vezes)
Leitor 2: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos (Mc 16, 1520).
REFLETINDO A PALAVRA
A) Cristo se entregou por nós, e venceu a morte por Amor. Deste modo, a
experiencia com o ressuscitado deve ser
tida através da ótica do Amor. Assim,
Cristo “foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus”. E isso nos encoraja, para que possamos seguir os mesmos
passos do Mestre, afim de que um dia
possamos abitar a pátria celeste, onde
o Amor, que é Deus, será tudo em nós.
Reflitamos:
Eu
consigo perceber que
o seguimento a Cristo
é uma experiencia de
Amor? Eu tenho o desejo de ir para o céu,
após concluir a minha
caminhada terrestre?
B) Cristo volta para
o Pai, mas não nos deixa desamparados. Nos
envia o Espírito Santo.
Deste modo, a nossa
caminhada se torna
possível quando reconhecemos os passos
de Jesus, e nos valemos do auxílio do Espírito Santo, para que
possamos fazer a vontade de Deus em tudo.
Reflitamos: Eu tenho
me deixado guiar pelo
Espírito Santo? A minha vida é orientada
pela vida de Cristo, ou, vivo ao meu bel
prazer.
REZANDO A PALAVRA
Animador: Ao realizar nossa meditação sob a luz da Palavra de Deus, devemos ter nosso coração movido a permitir que o Espírito prometido por Jesus
seja a nossa força e nos leve a viver e
testemunhar a verdadeira alegria da
Ressurreição do Senhor. Como ensinou
São João Paulo II, “A Ascensão de Cristo
representa uma das etapas fundamentais da ‘História da salvação’, isto é, do

plano de amor misericordioso e salvífico
de Deus para com a humanidade.”
Rezemos todos juntos
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!
ASSUMINDO A PALAVRA
Leitor 3: Ao refletir sobre a Ascensão
do Senhor em nosso encontro, escutamos a promessa de Jesus de enviar aos
seus discípulos o Espírito Santo. A Igreja
celebra liturgicamente o cumprimento
dessa promessa na Solenidade de Pentecostes. Que tal assumirmos o compromisso de durante essa semana buscar
preparar o nosso coração para esse momento tão belo de nossa fé?
ORAÇÃO FINAL
Animador: Terminemos o nosso encontro nos consagrando inteiramente ao
Imaculado Coração de Maria, pois ela é
Mãe que nos leva ao seu Filho. É o recurso ao qual recorremos quando já não há
ninguém a quem recorrer. Piedosamente 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
e tudo o que temos. Amém!
Canto final: Imaculado Coração de
Maria, nos proteja e nos de força todo
dia! / Nosso padroeiro, Deus lhe trouxe
aqui, / o povo todo agradece pela Diocese de Naviraí. (2X).

CÍRCULO BÍBLICO

4º ENCONTRO

PENTECOSTES

“Recebei o Espírito Santo”

Animador/a: Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro! Que o amor de
Jesus e de Maria esteja com cada um de
nós. Iniciemos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Eu navegarei no oceano do
Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu
amor. (bis)/
Espírito, Espírito que desce como
fogo/ vem como em Pentecostes e enche-me de novo. (bis)

testemunhas em Jerusalém, em toda
a Judéia e Samaria e até os confins do
mundo” (Atos 1, 8).
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia! (bis) /
Tua palavra é como fogo/ que faz arder o
coração/ traz a verdade e ilumina nossa
vida! (bis)
Leitor 2: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (Jo 20, 19-23).

Leitor 1: Em nosso encontro vamos
refletir sobre o Pentecostes e, por isso,
vamos pedir a Nossa Senhora para que
interceda por cada um de nós e por nossas famílias, pedindo também a Ela que
nos ajude a abrir nosso coração ao Espírito Santo.

A) O Espírito (= vida) Santo (= de
Deus) é o amor, vida mesma de Deus e
tudo quanto existe. Este amor nos revelou e deu o Filho, amando-nos com
o mesmo amor do Pai. O tempo depois
de Jesus é todo um perpétuo Pentecostes. O Espírito já nos foi doado: espera
somente ser conhecido
e reconhecido. A missão
da Igreja é aquela de conhecer e amar sempre
mais o Senhor, para ser
testemunha dele diante
de todos os homens. Sabendo disso, como esta
Palavra alimenta a nossa
fé? Como ela ilumina os
fatos da nossa vida?
B) Não vivemos no
mundo, ou seja, não somos anjos. Mas, somos
templo do Espírito Santo. Deste modo, temos que reconhecer
cotidianamente as nossas misérias e
dificuldades, para que através deste caminho possamos ser contrários a tudo
que não condiz com o plano de Deus
na minha vida. A partir dessa realidade,
reflitamos: Tenho correspondido com
a graça de Deus na minha vida? Tenho
consciência da minha condição humana,
e busco me distanciar de tudo que me
afasta de Deus?
C) Nós somos Templo do Espírito
Santo. Ou seja, se espera que vivamos
como filhos da luz, e não como filhos
das trevas. Reflitamos: As minhas ações
refletem a vontade de Deus? Eu sou uma
pessoa autêntica, vivo a minha fé independente das circunstâncias?

Todos: Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa,
salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva; a vós suspiramos, gemendo
e chorando neste vale de lágrimas. Eia,
pois advogada nossa, esses vossos olhos
misericordiosos a nós volvei; e depois
deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó
piedosa, ó doce sempre Virgem Maria!
Rogai por nós, santa Mãe de Deus. R:
Para que sejamos dignos das promessas
de Cristo.
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador: O Pentecostes marca o
início do Tempo da Igreja, é quando o
Senhor após sua Ascensão envia o Espírito Santo aos Apóstolos, cumprindo
assim sua promessa e os fortalecendo a
anunciar o Evangelho até os confins da
Terra: “(...) Descerá sobre vós o Espírito
Santo e vos dará força; e sereis minhas

PARTILHANDO A PALAVRA

REZANDO A PALAVRA
Leitor 3: “O Espírito Santo é uma força que muda a realidade. De fato, o vento traz mudança (…) o mesmo, embora a

nível muito diferente, faz o Espírito Santo: Ele é a força divina que muda o mundo” (Papa Francisco). Apresentemos ao
Senhor as nossas preces, respondendo:
Todos: Vinde, Pai dos pobres!
Lado A: Espírito de Deus, enviai dos
céus um raio de luz, para que seja confirmado no vosso serviço o Santo Padre
e todos os Pastores da Igreja.
Lado B: Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde e fazei-nos
dóceis às vossas celestes inspirações.
Lado A: Ao sujo lavai, ao seco regai,
curai o doente, para que nunca cesse o
vosso louvor em nossos lábios.
Leitor 6: Cristo quer derramar seu
Espírito sobre cada um de nós, que somos seus seguidores e constituímos sua
Igreja, Ele quer renovar nossas forças e
estabelecer-se como morada em nosso
coração. Viver o Pentecostes é abrir o
coração para a ação divina. É abandonar-se nos braços de Deus confiando em
Seu infinito amor.
Animador: Conforme nos confirma
o livro Youcat (Catecismo Jovem), ser
“Templo do Espírito Santo” significa estar de corpo e alma disponível para que
Deus esteja em nós. Este é o tempo favorável para que nos coloquemos dispostos à Santíssima Trindade, a fim de
que Deus faça morada em nós.
Todos: Abramos o nosso coração
para que o Espírito Santo incendeie nossa alma e, assim como transformou os
medrosos Apóstolos em corajosas testemunhas de Cristo, transforme também a
nossa vida.
Canto: Incendeia minha alma! / Incendeia minha alma! / Incendeia minha
alma, Senhor!
ORAÇÃO FINAL
Animador: Caros irmãos e irmãs,
nosso Salvador, ao subir ao céu, cumpriu
sua promessa e enviou-nos o Santo Espírito. Como comunidade que se reúne
por amor a Jesus, vamos agradecer por
esse precioso dom que recebemos. Rezemos com amor e alegria (1 Pai-Nosso,
3 Ave-Marias e o Glória ao Pai).
Canto: Vem, vem, vem Espírito Santo
/ transforma a minha vida,/ quero renascer (bis)/ Quero abandonar-me em
seu amor/ Encharcar-me em seus rios,
Senhor/ Derrubar as barreiras do meu
coração.
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Maria, da manjedoura ao Pentecostes:
a presença materna de Nossa Senhora
na história da salvação
Todos nós (bons cristãos católicos)
sempre ousamos falar no nome da Santíssima Virgem Maria, temos nossas devoções particulares pelos seus vários títulos,
e por muitas vezes ou, quase sempre também a chamamos de “Nossa Mãe”. A Virgem Santa, foi e é a protagonista da história de nossa salvação em Cristo. Perdurou
em sua Fé, desde a manjedoura no nascimento do Senhor (Cf. Lc 2,7), até o dia da
vinda do Paráclito sobre os Apóstolos (Cf.
At 2, 1-3).
O documento que nos ajuda a entender (ao menos que um pouco) a presença
materna de Nossa Senhora na história da
salvação, é a Lumen Gentium. Traduzido
literalmente como “Luz dos povos”, o referido documento, nos lembra do papel
mais que importante da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, na história da
salvação, que caminha com seu povo na
Igreja de Cristo, como a mediadora entre
os cristãos e seu Divino Filho. Ao nos depararmos com a palavra “materna” automaticamente lembramos da palavra “mãe”,
e é justamente essa ilustre função que a
Virgem Maria exerce para conosco até os
dias hoje, para que possamos chegar à
nossa salvação. Com certeza, vale muito a
pena lembrarmos, qual foi o momento da
história em que lucramos Maria por Mãe:
“Quando Jesus viu sua mãe e perto dela
o discípulo que amava, disse à sua mãe:
‘Mulher eis aí o teu filho’. Depois, disse ao
discípulo: ‘Eis aí a tua mãe” (Cf. Jo 19,26).
Foi naquele momento culminante da Cruz

que Nosso Bendito Senhor nos conferiu
uma das maiores graças que poderíamos
receber, isto é, Maria como a nossa Mãe,
e a Lumen Gentiun, nos recorda também
exatamente a mesma afirmação da maternidade: “Concebendo, gerando e alimentando a Cristo, apresentando-O ao Pai no
templo, padecendo com Ele quando agonizava na cruz, cooperou de modo singular, com a sua fé, esperança e ardente caridade, na obra do Salvador, para restaurar
nas almas a vida sobrenatural. É por esta
razão nossa mãe na ordem da graça” (LG,
nº 61).
Ela que nunca abandonou seu Amado
Filho, esteve com Ele desde o nascimento,
até a sua morte de Cruz, esteve também
com os Apóstolos durante as aparições
do Ressuscitado, permaneceu com eles
depois da Ascenção de Nosso Senhor, e
estava presente no dia do envio do Espírito Santo, como podemos rezar no terceiro mistério glorioso: “Comtemplamos a
vinda do Espírito Santo sobre Maria e os
apóstolos reunidos no cenáculo em Jerusalém”. E assim, ficou junto dos onze, até o
dia de sua gloriosa Assunção. Mesmo após
ter sido elevada aos céus, nunca deixou
de caminhar conosco, seus filhos aqui na
Terra, e, mais uma vez o nosso documento
“Luz dos Povos” nos recorda que não houve nenhum tipo de abandono de Maria
em relação a nós (seus filhos) e muito menos para com a história da salvação: “De
fato, depois de elevada ao céu, não abandonou esta missão salvadora, mas, com
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a sua multiforme intercessão, continua a
alcançar-nos os dons da salvação eterna.
Cuida, com amor materno, dos irmãos de
seu Filho que, entre perigos e angústias,
caminham ainda na terra, até chegarem à
pátria bem-aventurada” (LG, nº 62).
Assim, Ela nos acompanha em nossa
caminhada e serve como o melhor modelo
e exemplo do ser cristão, conforme já nos
aponta a Lumen Gentiun, que diz o seguinte: “Ao passo que, na Santíssima Virgem,
a Igreja alcançou já aquela perfeição sem
mancha nem ruga que lhe é própria (cfr. Ef.
5,27), os fiéis ainda têm de trabalhar por
vencer o pecado e crescer na santidade;
e por isso levantam os olhos para Maria,
que brilha como modelo de virtudes sobre toda a família dos eleitos” (LG, nº 65).
Desta forma, imitando o doce exemplo da
Virgem Maria, somos convidados a lutar e
vencer o pecado para que no fim de nossa
vida terrena possamos entrar na Glória e
estarmos junto Dela na presença de Deus.
E enfim, tendo Maria por Mãe, e almejando imitar as suas virtudes, vamos conhecendo ao menos que um pouco a Maria da
manjedoura que vai até ao pentecostes, e
vamos compreendendo também a sua
presença materna na história da Salvação.
Legenda: LG: Lumen Gentiun = “Luz
dos povos”.
Adimilson Lucio de Oliveira Junior
Seminarista da Diocese de Naviraí

DATAS IMPORTANTES

01/05 – Criação Paróquia São João Batista – Bataguassu
02/05 – Diácono Lécio Gavinha Lopes – Nasc.
08/05 – Criação Paróquia Nossa Senhora Aparecida –
05/05 – Irmã Maria do Rosário - Companhia das Filhas da
Novo Horizonte do Sul
Com. de São Vicente de Paulo) – Nasc.
13/05 – Criação Paróquia São Sebastião - Tacuru
12/05 – Pe. Jenish Sesaiyan, SVD – Ordenação Presbiteral
13/5 - Ascensão do Senhor
13/05 – Pe. Edielson Bonin de Pádua – Nasc.
13/05 - Nossa Senhora de Fátima – Padroeira de Naviraí
15/05 – Pe. Sidnei Rodrigues Ribeiro – Nasc.
23/05 - Domingo de Pentecostes
18/05 – Pe. William Beck, SVD – Ordenação Presbiteral
30/05 - Santíssima Trindade
23/05 – Pe. Dominic Mundri, SVD – Nasc.
26/05 – Marcelo Braga de Oliveira – Nasc.
27/05 – Diácono Ilton Tenório Albuquerque – Ordenação Diac.
28/05 – Revmo. Dom Ettore Dotti, CSF – Ordenação Sacerdotal
31/05 – Irmã Maria Inácia Leite (Companhia das Filhas da Com.
de São Vicente de Paulo) - Consagração
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Jesus, nós confiamos em Vós!

O tempo Litúrgico: um
itinerário catequético
da vivência da fé
Durante todo o ano a Igreja vive e celebra os mistérios de Cristo, que são divididos em tempos, durante esses doze meses. Diferente do ano civil, que se inicia no dia 01 de janeiro e é numeral,
somando anos a cada ano que passa, o ano litúrgico dominical é
trienal, distinto pelas letras A, B e C, que se inicia no 1º Domingo
do Advento (último final de semana de novembro, ou primeiro de
dezembro) e termina com a festa de Cristo Rei do Universo.
Com o Concílio Vaticano II toda a liturgia e, consequentemente, o Ano litúrgico, sofreram algumas alterações, sendo recolocado
no centro da vida cristã o Mistério Pascal, definindo toda a liturgia
como memorial da Páscoa de Cristo no coração da história e revelando “todo o mistério de Cristo no decorrer do ano, desde a
encarnação e nascimento até a ascensão, ao pentecostes, à expectativa da feliz esperança e da vinda do Senhor” (SC, 102).
Diante disso, o cristão é convidado durante as celebrações que
participa, não apenas conhecer o calendário litúrgico, mas a entrar
no mistério do tempo, atravessado pela obra de Deus, do qual a
Igreja peregrina celebra suas ações salvíficas, em especial Jesus
Cristo, centro da história e das esperanças daqueles que creem.
Àqueles que caminham com a Igreja, nesta contemplação, é exigido um crescimento de fé: as festas e os tempos litúrgicos que são
retomados a cada ano, com as mesmas leituras, mesmas orações,
mesmos cantos, não são mera repetição monótona, mas antes,
uma atualização sacramental do mistério de Cristo em um movimento crescente. Os conteúdos são retomados em momentos e
contextos diferentes no caminho de fé de cada um.
Por isso, “é desejo ardente da mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação na celebração
litúrgica que a própria natureza da liturgia exige e à qual o povo
cristão [...] tem direito e obrigação, por força do batismo” (SC, 14).
Devemos sempre participar, não como expectadores, estranhos ao
que está sendo celebrado, mas, como recomenda a SC, de forma
consciente, piedosa e ativa, compreendendo os ritos, as orações,
instruídos na palavra de Deus, para que eficácia da liturgia, seja
plenamente no coração dos fiéis.

Rezando e proclamando que “eterna é a sua misericórdia” no Domingo da Misericórdia - 11 de Abril - a Igreja
no Brasil celebrou um momento de memória e espiritualidade rezando pelas vítimas da COVID-19 em nossa pátria.
A proposta da Igreja no Brasil foi que em todas as paróquias às 15h se tocassem os sinos e se realizasse um momento de oração pelos vitimados, o consolo de suas famílias, a recuperação dos adoentados e o fim da pandemia;
nossa Diocese viveu esse momento de memória e preces
enriquecendo a proposta com a Celebração da Santa Missa em todas as paróquias no mesmo horário. Na certeza
da vitória pascal as comunidades paroquiais celebraram a
memória de tantos irmãos e irmãs no mistério da misericórdia divina. Terços, adorações, mensagens de conforto
e esperança também fizerem parte deste momento de
preces e saudade. Nosso bispo enfatizou na celebração
eucarística: “estamos celebrando a vida de tantos irmãos
nossos que foram vitimados, mas cremos na força do
amor de Deus que não se esquece de ninguém... Estamos
aqui rezando e fazendo memória da vida, da história dos
nossos e cremos estão em Deus.” Em um momento posterior e em perspectiva de valorização da vida de tantos
irmãos e irmãs que foram vitimados pela pandemia, a
nossa diocese pediu para cada paróquia enviar os nomes
dos seus falecidos, para quê em um gesto de memória sejam depositados aos pés de uma árvore que será plantada
no Centro Diocesano de Pastoral. Uma vez mais elevemos
nossas preces pelos vitimados e proclamemos mesmo na
dor e na saudade: Jesus, nós confiamos em Vós!
Pe. Ewerton Garcia Costa
Diocese de Naviraí

Paróquia São Paulo Apóstolo Ivinhema

Paróquia São Pedro Jateí

Paróquia Santo Antônio de Pádua Batayporã

Legenda: SC = Sacrosanctum Concilium
Mateus Henrique Teixeira da Silva
Seminarista da Diocese de Naviraí

Catedral Nossa Senhora de Fátima Naviraí

Paróquia Nossa Senhora
Aparecida - Taquarussu
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Mês
Mariano
Bendita seja tua pureza e eternamente o seja,
pois todo um Deus se recreia em tão graciosa beleza.
A ti, celestial Princesa, Virgem Sagrada Maria,
vos ofereço neste dia alma, vida e c ação.
Olhai-me com compaixão, não me deixes, Mãe Minha.
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