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EDITORIAL
“Uma raça eleita, um sacerdócio régio,
uma nação santa”
(1Pd 2,9).

Amados irmãos e irmãs diocesanos,
é tempo de festa, é tempo de recordar,
agradecer e sonhar! Nossa querida Diocese completa 10 anos de criação no dia 01
de junho de 2021. Nesta edição especial
do Informativo Diocesano queremos fazer
memória desta graça, pois: “Até aqui o Senhor nos ajudou” (cf. 1Sm 7,12).
A Diocese de Naviraí foi erguida pelo
Papa Bento XVI em 01 de junho de 2011
com Bula papal de criação “Summi Nostri muneris” (Nosso Sumo encargo)
após o desmembramento total da Diocese de Dourados. Com a nova Diocese
chegou seu primeiro bispo, Dom Ettore Dotti – csf. Nossa Diocese tem uma
extensão de 35.138 km², 22 paróquias e abrange 20 municípios.
É momento de “olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão
e abraçar o futuro com esperança” (Papa Francisco). Muito foi feito até aqui,
contudo, muito temos a caminhar na eclesialidade, na comunhão fraterna, na
fé e nas melhorias de nossas estruturas. Com “os olhos fixos em Jesus” (cf. Hb
12,2-3) prossigamos nossa caminhada diocesana na realização do Reino de
Deus e buscando sempre aquele espírito de corresponsabilidade e comunhão
que nos torna uma só família, um só corpo em Cristo.
Parabéns a nossa Diocese, que o Imaculado Coração de Maria seja nosso
refúgio e exemplo!
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PALAVRA DO PASTOR

DEZ ANOS DE
CAMINHADA
No dia primeiro de junho de 2011,
ao meio dia em Roma, e às 07 horas da
manhã no Mato Grosso do Sul, os sinos
da torre da Igreja da minha cidade Natal
em Palosco (BG) pareciam enlouquecer:
o Santo padre papa Bento XVI, por meio
de sua Bula papal, Summi Nostri Muneris (Nosso Sumo encargo), anunciava a
criação de uma nova Diocese e seu primeiro bispo na minha pessoa.
No mesmo horário, nas paróquias
e nos municípios do extremo cone sul-mato-grossense, correu logo a notícia
de que, a partir daquele momento, não
se fazia mais parte da Diocese de Dourados, e sim da Diocese de Naviraí. Soube
depois que foram as únicas nomeações
papais daquele dia: um dia só para nós!
Eu sabia desses fatos há uns 15 dias,
mas tinha que me manter fiel ao segredo pontifício, para ninguém podia contar. Imaginem o meu estado de ânimo!
Alguns padres e bispos do Regional
esperavam que de um momento ao outro isso fosse anunciado, mas pela maioria, sobretudo para o povo, tudo foi uma
grande novidade. O pensamento correu
a respeito do que isso comportaria: as
distâncias com a Diocese começariam a
se “encurtar”, e a presença de um novo
bispo podia permitir mais frequências
nas celebrações das crismas e nas demais solenidades. A Igreja matriz de Naviraí, de um momento para outro passava de paróquia a catedral diocesana.

Claro, animação e preocupação se
alternavam, pois a nova diocese não estava pronta para tanto, mas o entusiasmo e o esforço do clero e de todas as
lideranças, mais ainda o encorajamento
de todo o povo, criaram logo grandes
expectativas e não faltaram os resultados em pouco tempo.
Passamos por dificuldades, mas a
Diocese de Naviraí, com somente dez
anos de vida, está agora completa de
estruturas, de documentos, de subsídios pastorais, sobretudo, de sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas,
seminaristas, e de bons líderes que
abraçam a causa de Cristo. Tudo se encaixou no lugar e no momento certo.
Já se passaram dez anos e, apesar
da pandemia, o entusiasmo continua;
temos o desejo e anseio de nos reencontrar, de planejar e de dar continuidade às atividades da nossa amada Igreja
particular que nós chamamos carinhosamente de “família diocesana”. Sim,
nos sentimos como uma família com
suas diversidades entre os filhos, mas
com o objetivo comum de caminharmos
juntos, sendo chamas vivas de paz, esperança e fé.
Inspira-nos Maria à qual são dedicadas muitas das nossas Igrejas e seu Imaculado Coração, que se tornou nosso
padroeiro diocesano. Ao (re) percorrer
de coração alegre esse tempo não posso
deixar de expressar gratidão: gratidão a

Deus que olhou para mim no meio de
bilhões de sacerdotes e me nomeou sucessor dos apóstolos; gratidão ao Santo
padre, o papa, que no meio de tantos
candidatos aqui me destinou; gratidão
ao clero de Naviraí que me aceitou, eu
estrangeiro; e gratidão ao povo das vinte e duas paróquias, que me ama como
o rebanho ama seu pastor.
Fomos todos construtores dessa
história: continuemos com zelo, solidariedade e esperança, levando a todos a
alegria de sermos semeadores do amor
de Deus que vem até nós pela intercessão do Imaculado Coração de Maria.
Fraternamente, vosso bispo dom
Ettore Dotti – CSF.

INTENÇÕES DO SANTO PADRE
A beleza do matrimónio (Pela Evangelização)
Rezemos pelos jovens que se preparam para o matrimónio
com o apoio de uma comunidade cristã, para que cresçam
no amor, com generosidade, fidelidade e paciência.
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Qual a importância de Celebrar

10 ANOS DE CRIAÇÃO
da Diocese de Naviraí?

“Para mim, é um novo recomeço, onde me entrego nas mãos de Deus com a minha
pequenez diante do tamanho do desafio proposto”: Com estas palavras nosso querido
bispo, dom Ettore Dotti, acolhia, em 22 de julho de 2011, o desafio de dar vida a uma
nova Diocese: a Diocese de Naviraí.
Desde então, já se passaram 10 anos... Em 10 anos uma mãe vê sua criança se
tornar adolescente: aprender falar, caminhar, desenvolver habilidades, criar relações,
construir suas próprias opiniões; em 10 anos o agricultor vê as sementes lançadas se
tornarem arbustos: crescer, lançar raízes na terra, começar produzir frutos.
Em 10 anos, todos nós vimos nossa Diocese nascer e se desenvolver, e hoje podemos contemplar e celebrar as maravilhas que Deus realizou. Eis a importância de
celebrar os 10 anos da nossa Diocese!
O ato de celebrar habita o coração da nossa vida de fé e de Igreja – podemos pensar
no memorial da nossa salvação, a Eucaristia, que celebramos a cada missa - e também
pertence ao nosso DNA de seres humanos: nós celebramos as conquistas realizadas
e os sucessos da nossa vida; os encontros, as etapas significativas... O nascer de uma
nova vida ou uma vida devolvida a Deus. Nós não esquecemos as datas importantes,
das quedas e de quem nos ajudou a levantar... Mas, sobretudo, repercorrendo tudo
isso, nós celebramos a história sagrada que Deus escreve para nós e através de nós.
O povo de Israel, desde sempre, enxergava em sua vida a ação de Deus, que com
sua mão poderosa conduzia o seu povo. O salmo 135(136) é um belo cântico em que
o povo celebra a misericórdia de Deus, que é eterna:
“Louvai o Senhor, porque ele é bom, porque sua misericórdia é eterna.
Louvai o Deus dos deuses, porque sua misericórdia é eterna.
Louvai o Senhor dos senhores, porque sua misericórdia é eterna.
Só ele operou maravilhosos prodígios, porque sua misericórdia é eterna. [...]
Ele feriu os primogênitos do Egito, porque sua misericórdia é eterna.
Ele tirou Israel do meio deles, porque sua misericórdia é eterna. [...]
Em nosso abatimento ele se lembrou de nós, porque sua misericórdia é eterna.
E nos livrou de nossos inimigos, porque sua misericórdia é eterna.
Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque sua misericórdia é eterna.
Louvai o Deus do céu, porque sua misericórdia é eterna”.
Sal 135(136)
Nós também, hoje, olhamos para os 10 anos da nossa Diocese, e junto ao salmista
proclamamos nosso cântico de louvor a Deus:
Louvai o Senhor, porque ele foi bom conosco, porque sua misericórdia é eterna.
Só ele operou maravilhosos prodígios, porque sua misericórdia é eterna.
Ele abençoou nossa Diocese, porque sua misericórdia é eterna.
Ele nos reuniu como seu rebanho, porque sua misericórdia é eterna.
Ele nos deu um pastor, dom Ettore, porque sua misericórdia é eterna.
Ele fez florescer as pastorais e movimentos de nossa Diocese, porque sua misericórdia é eterna.
Ele nos conduziu pela mão em nossa vida de fé e oração, porque sua misericórdia
é eterna.
Ele nos doou sacerdotes para nos conduzir em nossa vida espiritual, porque sua
misericórdia é eterna.
Ele nos une na oração neste tempo de pandemia, nos dá coragem e esperança,
porque sua misericórdia é eterna.
Queridos irmãos, convido a cada um a continuar este cântico, agradecendo a Deus
por tantas graças recebidas ao longo desta bela caminhada...
Que o Coração Imaculado de Maria, nossa Mãe e Padroeira, revigore nossa fé e
confiança em Deus e nos fortaleça na caminhada! Que cada um de nós possa continuar sendo construtor desta história sagrada: entre Deus e seu querido rebanho da
Diocese de Naviraí! “Para nós, é um novo recomeço, onde nos entregamos nas mãos
de Deus com a nossa pequenez diante do tamanho do desafio proposto!”.
Irmã Débora Damiolini
(Irmãs Operárias da Santa Casa de Nazaré)
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Tradução juramentada de documento em latim da

Bula de nomeação episcopal
de Dom Ettore Dotti

Tradução juramentada de documento em latim da

Bula de Criação da Diocese

“BENTO, Bispo, Servo dos Servos de Deus, para perpétua memória do fato.
Entre as mais graves tarefas do Nosso Sumo encargo
que, por ordem de Deus assumimos para serem administradas, julgamos que seja de máxima importância dispor e
ordenar de forma mais conveniente a situação das Igrejas.
Pois não nos passa despercebido que por essa razão se
alcance a salvação das almas com o mais rico fruto e se
traga grande incremento à causa católica em todo o mundo. Por tal motivo, já que nosso Venerável Irmão Redovino
Rizzardo, CS, Bispo de Dourados, tendo consultado antes
a Conferência dos Bispos do Brasil, pediu à Sé Apostólica,
que, desmembrado o território de sua Diocese, se criasse
uma nova Diocese, Nós, tendo ouvido o Venerável Irmão
Lorenzo Baldisseri, Núncio Apostólico naquele País e Arcebispo titular de Diocleciana, e também com o conselho da
Congragação para os Bispos, por nossa autoridade apostólica, decretamos que se separe da Diocese de Dourados
o território que, segundo a atual lei civil, é circunscrito
pelos municípios popularmente denominados: Naviraí,
Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Eldorado,
Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Mundo
Novo, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos,
Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu, com os quais criamos
uma nova diocese que, pelo nome da cidade Naviraí,
será chamada de Diocese de Naviraí. O Bispo instalará a
sede nesta cidade, na igreja paroquial ali erigida em honra de Deus e dedicada a Nossa Senhora de Fátima que,
por todos os direitos e honras, transformamos em igreja catedral. Submetemos a nova Igreja como sufragânea
da Sede Metropolitana de Campo Grande, a cujo Pastor,
atualmente o Arcebispo metropolitano, o Bispo de Naviraí
estará dependente. Todos os demais assuntos sejam regulados pelas prescrições do direito canônico. Queremos
que estas Nossas ordens sejam executadas pelo Venerável
Irmão Lorenzo Baldisseri, acima nomeado, ou por quem,
na ocasião em que estes decretos forem cumpridos, estiver à frente da Nunciatura Apostólica no Brasil. No entanto, quem executar esse assunto, envie quanto antes à
Congregação para os Bispos os documentos do exato fato,
corretamente assinados. Revogadas todas as disposições
em contrário. Dado em Roma, junto a S. Pedro, na vigília
da Ascensão do Senhor, no dia 1º do mês de junho, no ano
do Senhor de 2011, sétimo do nosso Pontificado.

BENTO XVI, Bispo, Servo dos servos de Deus, ao
dileto filho Ettore Dotti, C.S.F., atualmente pároco da
Paróquia do Bom Pastor, situada na Diocese de Serrinha, agora eleito Bispo da nova Diocese de Naviraí,
saudação e bênção apostólica.
Porque, de espírito solícito e vigilante, costumamos
ter cuidado de todas as Igrejas, agora por um motivo
muito especial volvemos nossa mente para a Sede de
Naviraí, à qual procuramos dar um próprio Pastor no
dia em que, por nossa Carta Summi nostri muneris, a
criamos. Ora, julgamos que tu, dileto filho, podes assumir aquele encargo, já que possuis as virtudes, a autoridade e uma significativa experiência pastoral. Assim,
aceitando o parecer da Congregação para os Bispos,
por nosso poder apostólico, nomeamos-te primeiro
Bispo de Naviraí, concedendo-te ao mesmo tempo todos os direitos e ofícios necessários que, segundo as
normas dos sagrados cânones, competem a ti e à tua
condição. Poderás receber a consagração episcopal de
qualquer Bispo católico. Antes, porém, deverás fazer
a profissão de fé e prestar juramento de fidelidade a
Nós e nossos Sucessores conforme as fórmulas estabelecidas, que, devidamente assinadas e marcadas com
o selo, enviarás quanto antes à referida Congregação.
Por fim exortamos-te a informar ao Clero e ao povo
fiel a tua eleição e que todos, que te tem como guia e
mestre, cheguem a um renovado esforço na religião e
na piedade.
Dileto Filho, ali terás muito trabalho. Todavia, assumindo este caminho espiritual, tendo pedido celestes socorros, firmado em bons propósitos, mostrarás
os preceitos do Senhor Jesus Cristo e sua salvífica voz,
que todos devem ouvir e possam usufruir com ricos
benefícios.
Dados em Roma junto a São Pedro, na vigília
da Ascensão do Senhor, no dia I˚ do mês de junho, no
ano do Senhor de 2011, sétimo do nosso Pontificado.
BENTO XVI, PAPA

+ Tarcísio, Card. Bertone, Secretário de Estado
Francisco M. Felice, Prot. Apost.
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Histórias das Conquistas
Nestes 10 anos de caminhada diocesana vemos muitos desaﬁos e muitas conquistas que queremos par lhar com vocês
leitores. Uma diocese exige uma grande estrutura �sica para melhor exercer o serviço de evangelização. Com a ajuda de todos
vocês que rezaram e contribuíram o sonho foi se tornando realidade.

CATEDRAL
A catedral é a Igreja episcopal, cujo dirigente maior
é o Bispo.
Nela se encontra a Cátedra do bispo, sinal do
magistério e pastoreio da Igreja par cular (Diocese) e
sinal de unidade de todos os ba zados, considerados
seu rebanho.
Com a criação da Diocese de Naviraí, a Igreja Matriz
Nossa Senhora de Fá ma foi elevada à categoria de
Catedral da Diocese.
Seu primeiro Bispo é
Dom E�ore Do� - CFF.

SEMINÁRIO
A palavra "seminário" vem do la m "semen", que
signiﬁca “semente”. A história dos seminários tem
origem no Concílio de Trento, concluído em 1563,
quando os mesmos foram ins tuídos para garan r que
os candidatos ao sacerdócio recebessem em
determinado tempo uma sólida formação espiritual e
cultural. Fundamental foi em seguida a contribuição de
São Carlos Borromeu para a consolidação dos mesmos.
Com o obje vo de con nuar essa fundamental e
indispensável tradição, garan ndo assim, bons padres
em nossa diocese, nós, também, Diocese de Naviraí,
criamos o nosso seminário de propedêu co, que é a
primeira etapa, ins tuído e inaugurado pelo nosso
bispo dom E�ore em fevereiro do ano de 2013 com
sede provisória. Em 2017 foi adquirida a casa que após a
devida reforma preparada para receber em 2018 os
novos seminaristas (durante o ano de 2017, a casa
paroquial da catedral
acolheu os seminaristas).

CÚRIA
Conjunto de organismos e pessoas que ajudam o
Bispo no governo de toda a diocese, principalmente na
direção da ação pastoral, no cuidado da administração
da diocese e no exercício do poder judiciário (Cân. 469).
Sendo a cúria o coração administra vo e pastoral da
Diocese, começou as suas a vidades no ano de 2011
logo após a instalação
da diocese numa sede
provisória e em maio de
2016 inaugura sua sede
deﬁni va.

SANTUÁRIO
Santuário (do La m sanctuarium, de sanctus), é um
local sagrado, para onde, por devoção, acorrem
peregrinos de diversas regiões. Nessas Igrejas os
peregrinos caminham com fé pedindo a intercessão dos
Santos. 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.

CENTRO DIOCESANO PAULO VI
O Centro Diocesano Paulo VI é um local des nado
para a formação, espiritualidade e re ro das nossas
lideranças de comunidades, pastorais, movimentos e
serviços. Começou a ser
sonhado no ano de 2011
logo após a posse do
nosso primeiro bispo. Sua
construção começou em
novembro de 2013 e foi
concluída no ano de 2019.
Pe. Sidnei Rodrigues Ribeiro - Diocese de Naviraí
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CÍRCULO BÍBLICO

1º ENCONTRO

Santíssima Trindade

“O amor, no seio da Trindade, se derrama sobre todos os homens por meio do Amor do
Coração de Jesus.” (São Josemaria Escrivá)
Animador: Amados irmãos e irmãs,
sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro desde mês de junho. Iniciemos o
nosso encontro: Em nome do Pai, e do
Filho, e do Espirito Santo. Amém!
Canto: Bom é poder estar aqui,
amando, adorando e exaltando a Santíssima Trindade que estará aqui para fazer
santo o lugar.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Em nosso encontro iremos rezar e refletir sobre o mistério da
Santíssima Trindade. Grande mistério de
nossa fé católica! Vamos implorar à Santíssima Trindade a graça de adorá-Los
verdadeiramente e, assim, termos uma
vida repleta da presença de Deus, uno
e trino. E à semelhança da comunhão
existente entre o Pai, o Filho e o Espírito
Santo possamos também unirmo-nos a
Deus.
Todos: Senhor Deus, concedei-nos a
graça de aprender a louvar-Vos na pessoa do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E assim, que tenhamos uma especial
devoção pela Santíssima Trindade: creio
em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio
em Deus Espírito Santo; espero em Deus
Pai, espero em Deus Filho, espero em
Deus Espírito Santo; amo a Deus Pai,
amo a Deus Filho, amo a Deus Espírito
Santo. Creio, espero e amo a Trindade
Santíssima.
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: O Evangelho de São Mateus
nos convida a refletir sobre o dogma
da Santíssima Trindade. Escutaremos o
mandato de Jesus aos apóstolos, dizendo: “Ide e fazei discípulos meus todos os
povos, batizando-os em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo”. Com alegria aclamemos o santo Evangelho cantando.
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
/ Quero ouvir o que o Senhor irá falar/
Tua palavra vai minha vida transformar/
Luz para o meu caminho verdade e vida
Leitor 2: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo, segundo Mateus 28,1620
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 3: O dogma da Santíssima
Trindade trata-se do mistério central da

vida da Igreja e da nossa fé. A razão humana, abandonada a si mesma, jamais
poderia suspeitar do mistério insondável
da vida íntima de Deus. Somente por revelação divina pode o homem desvelar
esse abismo sem margem nem fundo. A
revelação é um fato. Deus tem falado ao
homem, ainda que de maneira gradual
e progressiva. Na plenitude dos tempos
enviou ao mundo seu próprio Filho em
forma humana, levantou-se completamente o véu e, o homem, contemplou,
atônito, o mistério inefável da divina fecundidade.
Leitor 4: O que nos ensina o Mistério da Santíssima Trindade? Ensina que
cada um de nós deve
ter como verdade de
fé que somos filhos
do Pai (1° Pessoa), irmãos e co-herdeiros
do Filho (2° Pessoa), e
santificados continuamente por meio do
Espírito Santo (3° Pessoa). Nós não somos
apenas criaturas, mas, possuímos uma
filiação divina. E essa filiação divina, nós,
a recebemos por meio do Sacramento
do Batismo, é através desse sacramento
que nos tornamos filhos de Deus, pela
graça, e templos de Deus, pois a Santíssima Trindade inabita na alma de todos
os homens que estão em estado de graça.
Todos: As palavras do Santo Evangelho convidam-nos a viver nossa vida
sempre com os olhos fixos no fim extraordinário para o qual ela se orienta, a
saber: A contemplação eterna de Deus
no Céu, o que chamamos de Beatitude. Deste modo, essa realidade deve
nos convidar a fazer um sério exame de
consciência: Temos consciência que possuímos uma filiação divina? Nossa vida
tem sido coerente com a vida de um autêntico filho de Deus? A Santíssima Trindade tem ocupado o primeiro lugar em
nossa vida, ou tenho vivido como uma
criatura abandonada no mundo?
REZANDO A PALAVRA
Animador: O santo padre, o Papa
Francisco, nos recorda de que “o mistério da Trindade nos fala hoje novamente
da nossa relação com o Pai, o Filho e com
o Espírito Santo. Com efeito, mediante o
Batismo, o Espírito Santo inseriu-nos no

coração e na própria vida de Deus, que
é comunhão de amor. Deus é uma ‘família’ de três Pessoas que se amam tanto a
ponto de formar uma só.” No intuito de
termos a graça de corresponder a essa
filiação, rezemos essa bela oração de
Santa Elizabete da Trindade.
Lado A: “Ó meu Deus, Trindade que
adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente para me estabelecer em Vós,
imóvel e pacificamente, como se minha
alma já estivera na eternidade; que nada
me possa perturbar a paz nem arrancar-me de Vós, ó meu Imutável, mas que
cada minuto me transporte mais profundamente em Vosso Mistério!
Lado B: “Pacificai minha alma; fazei dela o Vosso Céu,
Vossa morada querida e o lugar de Vosso
repouso; que eu não
Vos deixe jamais só;
mas fique toda inteira Convosco, toda
atenta em minha fé,
em atitude de adoração e entregue inteiramente a Vossa ação criadora. Ó
meus “Três”, meu Tudo, minha Beatitude, Solidão Infinita, Imensidade em que
me perco, eu me entrego a Vós qual uma
presa, sepultai-Vos em mim, para que eu
me sepulte em Vós, na esperança de ir
contemplar em Vossa Luz o abismo de
Vossa grandeza”.
ORAÇÃO FINAL
Leitor 5: Terminemos o nosso encontro rezando esta belíssima oração:
Todos: “Ó Santíssima Trindade, objeto, agora de minha fé e um dia da minha
eterna beatitude, creio em Vós, adoro-Vos, amo-Vos; e em união com toda a
corte celeste quero sempre dizer: ‘Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos
exércitos! A terra está cheia da vossa
glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo’; assim como foi no
princípio, agora e sempre, e por todos
os séculos dos séculos, Amém!” (Rezar
1 Pai-Nosso, 3 Ave-Maria e 1 Glória ao
Pai).
Canto: Pelas estradas da vida nunca
sozinho está. / Contigo pelo caminho,
Santa Maria vai./ Ó vem conosco, vem
caminhar, Santa Maria vem./ Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.
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2º ENCONTRO

Solenidade de Corpus Christi
Animador/a: Caros irmãos e irmãs,
estamos reunidos para rezarmos e escutarmos a Palavra de Deus. Iniciemos com
fé e devoção em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo.
Canto: Aonde mandar eu irei, / Seu
amor eu não posso ocultar. / Quero
anunciar para o mundo ouvir, / que Jesus é o nosso Salvador. (2 vezes)
ORAÇÃO INICIAL
Animador/a: Em nosso encontro iremos rezar e refletir sobre a Solenidade
de Corpus Christi que acontecerá no dia
03 de junho. Nesta Solenidade, Nosso
Senhor Jesus Cristo presente
no Santíssimo Sacramento é
translado nas ruas e bairros
de nossas cidades, é um momento único e especial para
nossa fé católica! É um dia
especial e consolador para
o coração de todos os católicos, pois em um mundo
cada vez mais pagão e distante de Deus, encontramos
nesta Solenidade uma bela
ocasião para testemunhar
publicamente nossa fé e
lembrar a todos: Temos um
Salvador, Jesus Cristo! Ao vivermos esse momento, devemos reforçar em nosso coração a certeza da presença real de Jesus na Eucaristia, assim
vamos juntos rezar:
Todos: Eu vos adoro devotamente,
ó Divindade escondida, que verdadeiramente oculta-se sob estas aparências, A
Vós, meu coração submete-se todo por
inteiro, porque, vos contemplando, tudo
desfalece. A vista, o tato, o gosto falham
com relação a Vós. Mas, somente em vos
ouvir em tudo creio. Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus, Nada mais
verdadeiro que esta Palavra de Verdade.
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Para nossa reflexão, escutaremos o Evangelho de Jesus Cristo
narrado segundo Marcos. No Evangelho
escutaremos a Narrativa da última Ceia,
e com o coração repleto de fé escutaremos Nosso Jesus pronunciar as palavras
de Instituição da Eucaristia. Preparemos
nosso coração cantando:
Canto: Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Fala Senhor que te escuta teu servo.
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Leitor/a 2: Evangelho de Jesus Cristo
segundo Marcos 14,12-16.22-26.
REFLETINDO A PALAVRA
Animador/a: Estimados irmãos e
irmãs, a Solenidade de Corpus Christi
leva-nos a meditar e renovar nossa fé
na presença real de Jesus na Eucaristia.
Em cada Santa Missa, verdadeiramente,
Nosso Senhor faz-se presença real após
as palavras da Consagração proferidas
pelo sacerdote. Infelizmente, por termos uma fé, ainda apegada aos sinais
sensíveis, muitas vezes deixamos de enxergar e viver plenamente este mistério.

Por isso, ao ser questionado sobre o que
acontecia na Missa, o Pe. Francisco Faus
em seu livro “Para estar com Deus” contava a seguinte história (ouçamos com
atenção):
Leitor 3: “Talvez nos ajude a achar a
resposta imaginarmos agora que já foi
descoberta a “máquina do tempo”, sobre a qual fantasiam tantos romances e
filmes. Ajudado pela máquina, você consegue recuar mais de dois mil anos, e de
repente se encontra em Jerusalém, no
ano 33 da nossa era. Com imensa emoção, nota que está ocupando um lugar
à mesa no Cenáculo, na sala onde Jesus
está nesse momento instituindo a Sagrada Eucaristia, e ouve as suas palavras:
‘Isto é o meu corpo, que será entregue
por vós; este é o cálice do meu sangue,
que será derramado por vós...’. Simultaneamente, você se acha no Calvário ao
pé da Cruz, junto de Nossa Senhora e de
São João, e escuta como Jesus diz, pouco
antes de morrer: Tudo está consumado!
E ainda, sem nenhum intervalo de tempo, você está de novo no Cenáculo e vibra com os onze Apóstolos (Judas já se
foi), radiantes de alegria porque acaba

de se apresentar ali Jesus vivo, ressuscitado, e lhes mostra – a você também
– as chagas das mãos e dos pés, enquanto lhes diz: Não tenhais medo, sou eu
mesmo!
Todos: Visto num filme, lido num
grande romance, isso seria fantástico.
Acontece, porém, que não estou falando
nem de filme, nem de romance, nem de
ficção científica. Falo de uma realidade,
de uma tremenda e total realidade, que
talvez você viveu muitas vezes sem reparar, com os olhos da alma tapados pelo
desconhecimento ou pela fraqueza da
fé. Porque isso, tudo o que acabo de dizer, acontece de verdade, todas as vezes que você assiste à Santa
Missa.” (Pe. Francisco Faus)
Leitor 4: A Solenidade
de Corpus Christi quer fazer
com que nossa fé na presença real de Cristo seja maior
e mais convicta. Que a nossa
participação na Santa Missa
seja cheia de fé e amor. Por
isso, devemos refletir: Estou
amando o Senhor, que verdadeiramente está presente
na Eucaristia? Dedico tempo
para visitar o Santíssimo Sacramento? Como tenho participado da Santa Missa?
REZANDO A PALAVRA
Animador/a: Com fé e devoção, vamos elevar nossa oração a Deus e pedir
ao Senhor a graça de crermos em sua
presença real na Eucaristia e amarmos
a Santa Missa. Lembremos que participar da Solenidade de Corpus Christi, é
agradecer a Jesus Cristo por seu infinito
amor, desse modo somos convocados a
louvar, bendizer e adorar o Santíssimo
Corpo e Sangue de Cristo.
Todos: Alma de Cristo, santificai-me.
Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de
Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de
vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito
maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós,
para que com vossos Santos vos louve
por todos os séculos dos séculos. Amém.
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.

CÍRCULO BÍBLICO

3º ENCONTRO

Sagrado Coração de Jesus
Animador/a: Caros irmãos e irmãs,
louvado seja o nome de Nosso Senhor
Jesus Cristo! Com a graça de Deus estamos unidos em família para agradecermos ao Senhor pelo dom da vida. Iniciemos nosso encontro em Nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Coração Santo, Tu reinarás;
Tu nosso encanto, sempre serás! Coração Santo, Tu reinarás; Tu nosso encanto, sempre serás! Jesus amável, Jesus
piedoso,/ Pai amoroso, frágua de amor!/
Aos Teus pés venho, se Tu me deixas,/
Sentidas queixas, humilde expor!
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Em nosso encontro vamos refletir sobre o Sagrado Coração de
Jesus, que neste mês junho é celebrado
solenemente na Divina Liturgia. Essa
festa foi um pedido do próprio Jesus em
aparição a Santa Margarida Maria Alacoque em 1675. Peçamos ao Senhor que
esta Solenidade fortaleça em nossos corações certeza de que Deus é amor e de
que por Jesus este amor se tornou visível. Rezemos:
Todos: Ó Coração sacratíssimo de
Jesus, fonte viva e vivificante de Vida
Eterna, tesouro infinito de divindade,
fornalha ardente de amor divino, vós
sois o lugar do meu descanso, o refúgio
da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele
amor ardentíssimo do qual arde o vosso;
derramai nele as inumeráveis graças de
que o vosso Coração é a fonte.
Fazei que a vossa Vontade seja a minha e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Irmãos e irmãs, vamos abrir
nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João e com fé escutar a
Palavra de Deus.
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia! (bis) /
Tua palavra é como fogo/ que faz arder o
coração/ trás a verdade e ilumina nossa
vida! (bis)
Leitor 2: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo João 19,31-37.
REFLETINDO A PALAVRA
A) Jesus se entregou como vítima
perfeita, para nos salvar. E assim, somos
convidados a seguir o seu exemplo, no

cotidiano de nossas vidas. Temos uma
experiência de amor, ao contemplarmos
o Sagrado Coração de Jesus. E assim,
Ele convida a cada um de nós, para que
como Ele, sejamos mansos e humildes
de coração. Eis, diante de nós, o mistério
do Sagrado Coração de Jesus, coração
santo e rico em amor! Diferentemente
do pensamento comum, Deus não é um
soberano cruel e pronto para julgar e
condenar os seres humanos, mas na verdade é um Deus amoroso e misericordioso, um Abbá (pai
querido) para seus
filhos e o Catecismo
da Igreja Católica
nos evidencia que,
Deus não só declara
que é o amor, mas
também o demostra:
“Ninguém tem maior
amor do que aquele
que dá a vida pelos
amigos” (Jo 15,13).
O Coração Sagrado
de Jesus, é a manifestação visível desse
amor tão grande de
Deus por todos os
homens, sendo uma
verdadeira fonte de
amor que nos une a
Deus.
B) Entretanto, como o próprio Jesus
disse em aparição a Santa Margarida
Maria Alacoque: “Eis este coração que
tanto tem amado os homens. Não recebo da maior parte senão ingratidões,
desprezos, ultrajes, sacrilégios e indiferenças”. Em muitas ocasiões para nossa
tristeza, somos nós que causamos dor
ao Coração de Jesus e ao invés de amar
ao Senhor, o ultrajamos com nossos pecados. Essa Solenidade quer levar-nos a
viver uma verdadeira vida de conversão
que nos conduza a viver na presença de
Jesus, uma vida escondida em seu Coração! Lembremos das 12 promessas
de Jesus aos que cultivarem essa verdadeira devoção e buscarem assemelhar o
seu coração ao Coração de Jesus.
REZANDO A PALAVRA
Leitor 3: “Só experimentando o perdão, só nos reconhecendo amados por
um amor gratuito, maior do que a nossa miséria, mas também maior do que a
nossa justiça, entramos finalmente num
relacionamento deveras filial e livre com

Deus” (Papa Bento XVI).
Leitor 4: Rezemos ao Bom Deus pedindo a graça, através de sua misericórdia, nos assemelharmos cada dia mais
com o Sagrado Coração de Jesus:
Lado A: Senhor Jesus Cristo, Vós que
nos ensinastes a sermos misericordiosos como o Pai Celeste e nos dissestes
que quem Vos vê, vê a Ele, mostrai-nos
o Vosso rosto e seremos salvos. Vós sois
o rosto visível do Pai invisível, do Deus
que manifesta Sua onipotência, sobretudo com o perdão e a
misericórdia.
Lado B: Fazei que
a Igreja seja no mundo o rosto visível de
Vós, Senhor, ressuscitado e na glória.
Vós quisestes que os
Vossos ministros fossem também eles revestidos de fraqueza,
para sentirem justa
compaixão por aqueles que estão na ignorância e no erro: fazei
que todos os que se
aproximarem de cada
um deles sintam-se
esperados, amados e
perdoados por Deus.
Todos: Nós Vos
pedimos, por intercessão de Maria, Mãe
de Misericórdia, a Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos
séculos dos séculos. Amém!
ORAÇÃO FINAL
Animador: Terminemos o nosso encontro, confiando nossa vida à Santíssima Virgem Maria, rogando para que ela
nos auxilie a sempre retornar das regiões longínquas de nossas vidas, e nos
ensine a participar da verdadeira alegria
de uma autêntica vida cristã:
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: 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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4º ENCONTRO

Imaculado Coração de Maria
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 o Imaculado Coração
de Maria, 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: “Ele [Jesus] quer estabelecer no mundo a devoção do meu Imaculado Coração” (Fatima, segunda aparição).
O próprio Cristo que quis estabelecer a devoção ao Imaculado Coração de
Maria. Ela que 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 2, 41-51
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 3: “Na aparição do dia 13 de
julho, Nossa Senhora concedeu às três
crianças uma experiência extraordinária! Elas viram, no inferno, os demônios
e as almas dos condenados, que grita-
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vam e gemiam de dor e desespero. Depois de dar-lhes essa visão assustadora,
disse aos pastorinhos: “Vistes o inferno,
para onde vão as almas dos pobres pecadores; para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a Meu Imaculado Coração”.” (Fonte: Canção Nova)
E, como indica Dom Henrique Soares: “vivemos em um mundo cada vez
mais sem graça, um mundo literalmente
‘des-graçado’, isso, é fechado para a graça. Pois bem: nesta realidade sem graça,
celebrar o Imaculado Coração de Maria
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. 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 seu auxílio maternal.
REZANDO A PALAVRA
Leitor 5: Sobre a Santíssima Virgem,

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!

MEUS 10 ANOS DE BISPO
Era o dia 11 de maio de 2011, uma
quarta-feira, na parte da tarde: numa
estradinha de chão eu estava medindo
as distâncias para várias categorias da
primeira corrida da festa do padroeiro,
O Bom Pastor, em Serrinha (BA), quando
no meu celular apareceu uma chamada
com número desconhecido (sempre há
aquelas operadoras de celulares que tiram a paciência). Mas, ao atender, uma
simpática voz feminina quis saber, em
primeiro lugar, se podia falar livremente em particular, e tendo confirmado me
disse que era uma ligação da Nunciatura
Apostólica de Brasília e que, depois do
sinal acústico, já estaria na ligação direta
com o Núncio Apostólico dom Lorenzo
Baldisseri.
Perplexidade, transpiração e não
sei mais quais sentimentos invadiram a
minha mente. Logo reconheci a voz do
Núncio que já havia ouvido numa visita
na Bahia. Depois de uma rápida saudação ele me disse que precisava me encontrar com urgência na Nunciatura,
mas que eu tivesse que manter o sigilo
a respeito da minha viagem para Brasília. Fixamos a minha ida para o dia 17,
depois da festa do padroeiro. Eu sabia
que o encontro pessoal com o Núncio
era uma das formas usadas para a Igreja pedir a disponibilidade a um padre
de aceitar a nomeação do papa a bispo,
mas quis acreditar que ele só quisesse
informações de outras pessoas designadas a tanto. Não conseguia me ver bispo
com somente 50 anos de vida, estrangeiro e com pouca experiência pastoral. Somente no dia 17 teria sabido o motivo do
sigilo. Por enquanto, devia pensar em todos os detalhes da festa do Bom Pastor.
Obedecendo, terça-feira, dia 17, chegava eu de madrugada pela primeira vez
no Distrito Federal. Em pouco tempo
estava na Nunciatura e o “homem” me
esperava. Gentil, atencioso, quis saber
primeiramente da festa do Bom Pastor,
mas é claro que não era esse o motivo
da convocação. Segurava um envelope
que, a princípio, escondia o destinatário,

mas visível quando o abriu: era a minha
nomeação vinda do Vaticano como primeiro bispo de uma nova Diocese da
qual nunca havia ouvido falar. Imaginável susto, minhas tentativas de escapar
de tal responsabilidade, mas firmeza
no Núncio me explicando a vontade de
Deus, fruto também de uma sigilosa investigação a meu respeito e de um conhecimento detalhado da minha pessoa,
do meu caminho vocacional, dos meus
êxitos escolares e do meu trabalho sacerdotal como formador, superior regional e pároco. Queria que logo assinasse
sem medo minha aceitação ao pedido
do papa Bento XVI. Pedi um tempo para
mais refletir e rezar, mas me disse que
pela pressa do Papa devia decidir no prazo de dois dias; no entanto, ele já contava com o meu sim. A única pessoa com
a qual poderia ter conversado a respeito
era meu bispo.
Voltei na mesma noite com uma única pergunta: “e agora”? No dia seguinte,
pedi um encontro com meu bispo: ainda
bem que estava livre e pôde me atender
logo. Contei para ele os fatos, minha preocupação e minha indecisão; e ele, que
já tinha passado por isso, me estimulou
e me aconselhou a responder “sim”, confiante de que a Graça de Deus intervém
constantemente.
Na tarde do dia seguinte, quinta-feira, dia 19, comuniquei o meu “sim” por
escrito via fax. Começou dai um bombardeio de coisas: a data do anúncio, dia 1º
de junho; a ordenação, dia 22 de julho;
a posse em Naviraí, dia 31; a criação do
Lema episcopal, do brasão, entrevistas
com a imprensa, etc. A partir daquele
dia 1º de junho, minha vida não foi mais
a mesma. Uma vez tomado posse devia
aprender a ser bispo, a conhecer a nova
realidade, a planejar junto com meu clero, que não conhecia. O começo não foi
fácil. Não tínhamos padres suficientes,
não havia estruturas, os demais líderes
tinham ficado com a diocese de Dourados. Mas logo nos demos conta de que
o clima entre nós era muito bom: todos

com vontade de trabalhar, de dar um
rosto à nova diocese. E em breve os resultados vieram. Aumentamos de número com novas ordenações e entradas de
novos seminaristas, estudamos juntos as
prioridades diocesanas e tivemos a coragem e ousadia de construir os ambientes
para a formação de líderes.
Ao completar meus 10 anos de vida
episcopal, re-percorro agora, claramente, momentos tristes, as preocupações,
alguns mal entendimentos com um ou
outro líder ou grupo, mas era necessário que eu criasse uma Igreja unida e
com clareza de intentos. Não me deixei
intimidar, pois sabia da responsabilidade última que cai sobre a autoridade do
bispo. Creio que chegamos a um bom
ponto. As obras falam por si mesmas:
o esforço comum de todos foi grande.
Para mim, pessoalmente, é uma alegria
somar o fruto de grandes eventos: ordenei 16 diáconos (13 transitórios e 3 permanentes), dos quais 12 para a diocese,
e desses 11 já sacerdotes; ordenei 17
padres, 11 para a diocese e 6 para outras dioceses ou Instituições religiosas;
e crismei 16.781 jovens e adultos, embora a pandemia tenha impedido muitas
celebrações nesse período. Por meio da
minha pequenez, Deus fez muitas coisas.
Por tudo isso, não me resta outra coisa senão agradecer: a Deus, em primeiro
lugar porque se serviu desse seu simples
servo; a Cristo no qual cada consagrado
deve se espelhar, ao Espírito Santo sem
o qual seria como bambu somente agitado pelo vento sem produzir fruto, a
Maria, cujo nome ecoa na Diocese nas
inúmeras comunidades e paróquias, e ao
meu clero, padres, diáconos, religiosos e
seminaristas com os quais constituímos
a minha nova família. Dez anos se passaram rapidamente. Agora, inicia-se a
segunda década. O que mais poderia pedir? Só a graça de continuar a servir meu
povo com serenidade.
Dom Ettore Dotti – CSF,
Bispo de Naviraí.
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Igreja em missão, no Evangelho crer e por ele viver.
“Para que todos tenham vida” (Jo 10,10).
Evangelizar constitui, de fato, a graça e a vocação própria da Igreja, a sua
mais profunda identidade. Ela existe
para evangelizar, ou seja, para pregar
e ensinar, ser o canal do dom da graça,
reconciliar os pecadores com Deus e
perpetuar o sacrifício de Cristo na Santa
Missa, que é o memorial da sua paixão,
morte e gloriosa ressurreição. A Igreja
nasce da ação evangelizadora de Jesus e
dos doze. Nascida da missão, pois, esta
é por sua vez enviada por Jesus, a Igreja
fica no mundo quando o Senhor da glória volta para o Pai. Ela fica aí como um
sinal, num tempo opaco e luminoso, de
uma nova presença de Jesus, sacramento da sua partida e da sua permanência.
Evangelizadora como é, a Igreja começa
por evangelizar-se a si mesma, isto é, ela
tem sempre necessidade de ser evangelizada, se quiser conservar vigor, alento e
força para anunciar o Evangelho.
O Evangelho a comunicar refere-se a
alguém: Jesus Cristo, divina doçura. Não
se trata de um texto escrito ou de uma
mensagem. Os batizados certamente
não são propagandistas, nem sequer
simples mensageiros. São testemunhas
da ação salvífica de Deus em Jesus Cristo
e, através do seu Espírito, no âmbito de
uma história de aliança que, a partir da
escolha de Israel, abraça, depois do Pentecostes, toda a humanidade.
Aqueles que acolhem com sinceridade a Boa Nova, por virtude desse acolhimento e da fé compartilhada reúnem-se, portanto, em nome de Jesus para
conjuntamente buscarem o Reino, para
edificá-lo e para vivê-lo. Não obstante
os novos areópagos, a ordem dada aos
doze – “Ide, pregai a Boa Nova” – continua a ser válida, se bem que de ma-

neira diferente, também para todos os
cristãos. A Boa Nova do Reino que vem
e que já começou, de resto, é para todos
os homens de todos os tempos, haja vista a afirmação de Jesus Cristo: “Eu vim
para que tenham vida, e a tenham em
abundância” (Jo 10,10b).
A Boa Nova propõe-se no encontro e
no diálogo com os contemporâneos, na
solidariedade entre todos, na “mística”
da vida em conjunto, como diz o Papa
Francisco, para quem a Igreja deve “sair
ao encontro dos outros”. Esta “maré um
pouco caótica” de homens e mulheres
atuais através do quais a Igreja avança
“pode transforma-se numa verdadeira
experiência de fraternidade, numa caravana solidária, numa peregrinação sagrada” (Evangelii Gaudium, n. 87).
Existe, portanto, uma ligação profunda entre Cristo, a Igreja e a evangelização. Cabe, por isso, recordar, não sem
mágoa, tantos que pretendem amar a
Cristo mas sem Igreja, ouvir a Cristo mas
não a Igreja, ser de Cristo mas fora da
Igreja. Esta dicotomia emerge como um
paradoxo a ser superado, e isto recorda-nos o Evangelho: “quem vos rejeita é a
mim que rejeita” (Lc 10,16). E como se
poderia querer amar a Cristo sem amar a
Igreja, uma vez que o mais belo testemunho dado de Cristo é o que São Paulo expressou nestes termos: “Ele amou a Igreja e entregou-se a si mesmo por ela”?
Nestes novos tempos, cujo desafio do
anúncio está associado a um distanciamento cada vez mais abrangente, cabe
a nós, homens e mulheres deste tempo,
encontrar novos caminhos para anunciar
o Evangelho no qual temos crido e vivido
sob o impulso do Espírito Santo. Nossa
Igreja Particular de Naviraí é jovem, ape-

nas dez anos, mas já encontrou nos seu
povo a segurança de anunciar Jesus Cristo e o rosto de uma Igreja sempre aberta
aos novos areópagos de evangelização.
Comemoramos estes dez anos na certeza de que toda eficácia não vem de nós,
mas do Senhorio de Jesus Cristo, “beleza
tão antiga e sempre nova”.
Pe. Renato Nascimento Batista

São Paulo Apóstolo, de perseguidor de
cristãos ao converter-se tornou-se o
maior propagador do Evangelho.

ANIVERSARIANTES

DATAS IMPORTANTES

06/06 – Ir. Maria Inácia Leite (Companhia das Filhas da
Comunidade de São Vicente de Paulo) – Nasc.
12/06 – Pe. Ajay Kullu, SVD – Nasc.
13/06 – Ir. Maria Ângela Pinheiro de Santana (Irmãs Missionárias
Catequistas do Sagrado Coração de Jesus) – Proﬁssão Religiosa
15/06 – Seminarista Daniel Batista Crestani – Nasc.
16/06 – Pe. Marcos Paulo Fernandes – Nasc.
22/06 – Ir. Josefa Maria da Conceição (Irmãs da Obra Vocacional
de Maria) – Nasc.
23/06 – Pe. Antônio Augusto Mondoni – Nasc
25/06 – Pe. William Beck, SVD – Nasc.
26/06 – Pe. Celestino Sandi, PSDP
26/06 – Seminarista Agnaldo Carlos da Silva Carvalho – Nasc.
30/06 – Pe. Renato Nascimento Batista – Nasc.

01/06 - 10° Aniversário de Criação da Diocese
03/06 - Corpus Christi
13/06 - Santo Antônio de Pádua – Padroeiro de
Batayporã
24/06 - São João Batista – Padroeiro de Anaurilândia,
Bataguassu e Paranhos
27/06 - Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Padroeira
de Itaquiraí e Sete Quedas
29/06 - São Pedro – Padroeiro de Angélica, Jateí e Nova
Casa Verde
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Falece aos 63 anos o saudoso
Padre José Donisete,
pároco de Anaurilândia
No úl mo dia 14 de maio, a Diocese de Naviraí
perdeu um de seus sacerdotes em decorrência
das complicações de um AVC (Acidente Vascular
Cerebral) e contaminação pelo novo corona
vírus.
Ordenado padre em dezembro de 1989, há mais
de trinta e dois anos o sacerdote serviu a serviço
de evangelização em nosso estado, no Tocan ns
e no Santuário de Nossa Senhora de Fá ma em
Portugal, havendo sido pároco e vigário na paróquia São Paulo Apóstolo de Ivinhema , Pároco na
Paróquia São João Ba sta de Anaurilândia.
Desempenhou também as funções de Chanceler
Diocesano e Coordenador da Câmara Processual
Eclesiás ca de nossa Diocese, tendo em muito
contribuído para as mais diversas áreas administra vas, pastorais e celebra vas de nossa igreja
par cular. Padre José era também Doutor em
Direito Canônico pela Pon cia Universidade
Lateranense de Roma, na Itália.
Unimo-nos em oração pelo descanso de sua alma
e todas as ví mas da Covid-19. Que nosso Deus
misericordioso conforte todos os corações e traga
a fortaleza necessária para transformar a dor em
esperança.
Nossa Senhora de Fá ma, Rogai por nós!
Imaculado Coração de Maria, abençoai-nos,
protegei-nos e preservai-nos de todo o mal.

07/09/1957
14/05/2021
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NOVENA AO IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA
Tema: “Jesus quer servir-se de ti para Me fazer conhecer
e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao
Meu Imaculado Coração”. (Das aparições de Nossa
Senhora em Fátima aos pastorzinhos).
Lema: “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5).
De 23 a 31 de maio de 2021.

Em seguida a Oração Pós Comunhão, em cada missa da novena, faça-se o devocional que se segue diante da imagem do
Imaculado Coração de Maria.
ORAÇÃO
Senhora do Rosário, que Vos dignastes revelar aos pastorzinhos, em Fátima, a devoção ao vosso Imaculado Coração, como
fonte de paz e benefícios, recorro eu, hoje, na aflição em que me
encontro, confiando ao vosso Coração à graça de que necessito
(pede-se a graça). Mãe Santíssima, que num excesso de bondade
tranquilizastes a Lúcia assegurando-lhe que nunca a deixaríeis;
que o vosso Imaculado Coração seria o seu refúgio seguro, o seu
amparo e guia; a Vós me consagro, como pessoa inteiramente
vossa. No vosso coração me escondo, querendo viver num abandono confiante e sempre crescente. Abri as vossas mãos generosas, e permiti que os reflexos que delas saem penetrem meu peito e infundam no meu coração um conhecimento e amor intenso
para com o vosso Imaculado Coração e o do vosso Divino Filho,
como fizestes com os felizes pastorzinhos em Fátima. Amém.
3 Ave-Maria
Bendigo e venero o vosso Imaculado Coração, ó Maria, Filha
predileta de Deus Pai, em quem Ele pôs todas as suas complacências. Mãe querida, pelo vosso obedientíssimo Coração Vos suplico, faça o meu coração semelhante ao vosso, naquela profunda reverência, amor filial e humilde submissão, que fizeram do
vosso Coração um espetáculo sublime para o céu e para a terra.
Não mais quero ofender ao Pai Celeste, e esforçar-me-ei, a vosso
exemplo, por dar-lhe em tudo contentamento e gozo. Amém.
No primeiro dia da novena, 23 de maio, a Imagem do Imaculado Coração de Maria entra solenemente com canto apropriado
e é colocada em um lugar adequado no presbitério.
Após as preces da assembleia recita-se a oração dos 10 anos
de Diocese.
1º DIA: Pelos leigos da Diocese de Naviraí.
Prece do dia:
R: Enviai-nos Senhor!
Pelos leigos da Diocese de Naviraí. Para que, conscientes do
batismo que receberam, empenham-se cada vez mais na evangelização e na caridade unidos com seus pastores.
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2º DIA: Pelas pastorais e movimentos.
Prece do dia:
R: Congregai-nos, Senhor!
Pelas pastorais e movimentos da Diocese de Naviraí. Para que
o Evangelho da Salvação chegue a todos através do serviço das
pastorais e movimentos de nossa Diocese a fim de que a Igreja
cresça e produza os frutos que o Senhor nos pede.
Neste dia, a equipe de liturgia prepara uma celebração voltada para as pastorais e movimentos. Orne a igreja de acordo com
a prece do dia e prepare uma representação das pastorais e movimentos (ofertório, entrada etc.). É importante envolver a todos
nesta celebração. Sugere-se que cada um use a camiseta da sua
pastoral e/ou movimento.
3º DIA: Pelo clero e pelo Bispo.
Prece do dia:
R: Bom Pastor, ouvi-nos!
Pelo clero e pelo bispo da Diocese de Naviraí. Conduzi Senhor,
nossos pastores, a fim de que, unidos a Cristo, sirvam a exemplo
do Bom Pastor e doem suas vidas por suas ovelhas.
Neste dia, a equipe de liturgia prepara uma celebração voltada para os diáconos, padres e bispo. Orne a igreja de acordo com
a prece do dia e prepare uma representação do clero (ofertório,
entrada etc.). De forma especial, recorde a comunidade do pároco de sua paróquia e todos que já passaram pela comunidade.
4º DIA: Pelas Vocações sacerdotais e religiosas.
Prece do dia:
R: Enviai, Senhor, operários para vossa messe!
Pelas vocações sacerdotais e religiosas. Senhor suscite, a cada
dia, padres, religiosos (as) Consagrados (das) para a Diocese de
Naviraí, a fim de que vossa Igreja não pereça por falta de pastores
segundo o vosso coração.
Neste dia, a equipe de liturgia prepara uma celebração vocacional. Orne a igreja de acordo com a prece do dia e prepare uma
representação das vocações (ofertório, entrada etc.). Faça-se a
oração pelas vocações e entoam-se cantos vocacionais na missa.

5º DIA: Pela juventude diocesana.
Prece do dia:
R: Conduzi-nos Senhor!
Pela juventude da Diocese de Naviraí. Conduzi Senhor nossos jovens,
para que revigorados no corpo e jovens na alma sejam testemunhas do
Evangelho de vosso Filho e alegres na esperança de um novo tempo.
Neste dia, a equipe de liturgia prepara uma celebração voltada para
a juventude. Orne a igreja de acordo com a prece do dia e prepare uma
representação dos jovens (ofertório, entrada etc.). Envolvam os jovens na
liturgia do dia.
6º DIA: Pelas obras de caridade.
Prece do dia:
R: Divina Providência – Providenciai-nos!
Pelas obras de caridade e pastorais sociais da Diocese de Naviraí. Que
vossa Divina Providência suscite no coração do nosso povo o desejo do
bem comum, a fim de que cumprindo com o Evangelho, nossa Igreja alcance os mais necessitados.
Neste dia, a equipe de liturgia prepara uma celebração voltada para
as pastorais sociais e caridade. Orne a igreja de acordo com a prece do
dia e prepare uma representação das pastorais sociais (ofertório, entrada
etc.). Nesta missa motive a assembleia a entregar o gesto concreto da
caridade que serão entregues aos mais pobres.
7º DIA: Pelos municípios da Diocese.
Prece do dia:
R: Assisti-nos Senhor com vossa graça!
Pelos municípios que compõem nossa Diocese de Naviraí. Iluminai
Senhor os governantes de nossas cidades, para que penando no bem comum e nos valores humanos ajudem a população a construir um mundo
onde reine a paz e a justiça.
Neste dia, a equipe de liturgia prepara uma celebração voltada para
as cidades que compõem a Diocese de Naviraí. Orne a igreja de acordo
com a prece do dia e prepare uma representação das cidades (ofertório, entrada, mapa, bandeira, etc.). Convidem as autoridades locais para
a Missa.
8º DIA: Pelas Paróquias da Diocese de Naviraí.
Prece do dia:
R: Confirme-nos na unidade, Senhor!
Pelas Paróquias da Diocese de Naviraí. Confirmai Senhor teu povo na
unidade e abençoai nossas paróquias, para que como Corpo de Cristo
caminhemos na mesma direção com o mesmo objetivo no anúncio do
teu Reino.
Neste dia, a equipe de liturgia prepara uma celebração voltada para a
missão das paróquias. Orne a igreja de acordo com a prece do dia e prepare uma representação que lembre as inúmeras paróquias da Diocese
(ofertório, entrada etc.).
9º DIA: Pela Diocese de Naviraí.
Prece do dia:
R: Nós vos agradecemos-Senhor!
Pela Diocese de Naviraí. Agradecemos Senhor, pelos 10 anos de nossa
Diocese. Que o Espírito Santo nos conduza nas estradas da vida na realização do projeto do Reino.
Neste dia, a equipe de liturgia prepara uma celebração voltada para o
aniversário da Diocese. Orne a igreja de acordo com a prece do dia e prepare uma representação da Diocese (ofertório, entrada, símbolos, etc.).

ORAÇÃO
DOS 10 ANOS
DE DIOCESE
Ó Deus Pai, nós vos louvamos e
bendizemos pelos 10 anos da Diocese de Naviraí. Olhai para esta porção do teu povo que anuncia a Boa
Nova pelos 19 municípios de nossa
amada Diocese.
Ó Deus de bondade, suscite neste ano comemorativo em todos nós
um novo ardor missionário. Que a
Palavra do Vosso Filho Jesus Cristo
seja proclamada e testemunhada em
nossas famílias, em nossas cidades e
nas nossas comunidades paroquiais.
Ajudai-nos a sermos uma Igreja
em estado permanente de missão, a
crer no Evangelho e viver por ele,
a fim de que todos tenham vida, e
vida em abundância.
Nós somos vossa raça eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo
de vossa particular propriedade, a
fim de que proclamemos as excelências daquele que nos chamou das
trevas para a sua luz maravilhosa.
Continue Senhor, nos alcançando
com vossa Paternal misericórdia.
E sendo esta vossa Igreja de Naviraí como que sacramento de Cristo, continuemos pelos séculos a fora
a sermos sinal da salvação para todo
o povo sul mato-grossense até o dia
em que vosso Filho reunirá todas as
nações na glória do vosso Reino definitivo.
Suscite em nossa Diocese numerosa e santas vocações, de forma
especial sacerdotal e religiosa, para
que vosso povo não pereça por falta
de pastores.
Obrigado por toda providência
espiritual, humana e material com
que nos abençoastes nestes 10 anos.
A vós, ó Pai querido, rendemos
nossa gratidão e nosso louvor por
meio do Imaculado Coração de Maria, patrona da Diocese de Naviraí.
Amém.
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Imaculado Coração
de Maria, Padroeiro
da Diocese de
Naviraí
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