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EDITORIAL
“Quando chegaram a Jesus, tendo visto que já estava morto, não lhe
quebraram as pernas; mas um dos
soldados abriu-lhe o lado com uma
lança, e imediatamente saíram sangue e água” (João 19,34).

Bem-vindos queridos leitores a mais uma
edição do Informativo Diocesano, a Paz do
amado salvador esteja com todos!
Julho é dedicado ao Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor. Esta festa é celebrada no primeiro Domingo do mês. O
Sangue de Jesus é o “preço da nossa salvação”. A piedade cristã sempre manifestou através dos séculos especial devoção ao Sangue de Cristo, derramado para
a remissão dos pecados a todo o gênero humano. Esta devoção atravessou a
história e a temos até hoje com Sua presença real no Sacramento da Eucaristia. O
Papa São João Paulo II, em sua Carta Apostólica Angelus Domini, frisou o convite
de João XXIII sobre o valor infinito daquele Sangue, do qual “uma só gota pode
salvar o mundo inteiro de qualquer culpa”.
Na edição anterior do Informativo lembrávamos os 10 anos da Diocese de
Naviraí; este ano temos ainda muito a comemorar... Muitas de nossas paróquias
estão vivendo seu jubileu ouro ou prata. É um momento de ânimo renovado para
a comunidade paroquial, não ficar presos a um saudosismo inerte que produz
melancolia pastoral, mas olhando para o que está por vir, na alegria do Ressuscitado, caminhar sempre avante, na fé e esperança.
Que o sangue de Jesus, que lava todo mal, possa produzir frutos de salvação
a tantas pessoas as quais o Senhor nos envia.
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Diác. Paulo Santos da Silva
Diretor do Informativo Diocesano

Aniversáriantes
05/07 – Ir. Maria Ozélia de Araújo Santos (Irmãs Operárias Santa Casa de Nazaré) – Nasc.
13/07 – Ir. Liliana Berta Defrancesco (Irmãs Operárias Santa Casa de Nazaré) – Nasc.
14/07 – Ir. Clara Farauana (Irmãs Missionárias Catequistas do Sag. Coração de Jesus) – Nasc.
15/07 – Pe. Maurimus Dominggus, SVD – Nasc.
17/07 – Seminarista Luiz Renato Sapateiro da Silva – Nasc.
22/07 – Ir. Genessi Reichemback da Rosa (Pequenas Irmãs da
Sagrada Família) – Proﬁssão Temporária
23/07 – Pe. José Haroldo de Oliveira Medeiros, PSDP - Nasc
24/07 – Pe. Antônio Marinho – Ordenação Presbiteral
27/07 – Pe. Francisco Israel Pontes Brito – Nasc.

Datas
Importantes
22/07 - 10° Aniversário de Ordenação Episcopal Dom E ore
31/07 - 10° Aniversário - Posse e Instalação da Diocese

INTENÇÕES DO SANTO PADRE
Intenção de oração universal – A amizade social
Rezemos a fim de que, nas situações sociais, econômicas
e políticas conflitivas, sejamos corajosos e apaixonados
artífices do diálogo e da amizade.

PALAVRA DO PASTOR

O PRECIOSÍSSIMO
SANGUE DE CRISTO
O Catecismo da Igreja católica ensina que pelo Sangue de Cristo a Igreja
pode perdoar qualquer pecado: “Não
há pecado algum, por mais grave que
seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mais culpado que seja, que não deva esperar
com segurança o seu perdão, desde que
seu arrependimento seja sincero. Cristo,
que morreu por todos os homens, quer
que, em sua Igreja, as portas do perdão
estejam sempre abertas a todo aquele
que recua do pecado” (cf. n. 982).
São Paulo é considerado o verdadeiro Doutor do Precioso Sangue, mas
esta devoção tomou sua forma moderna com Santa Catarina de Sena (13471380), a profetisa do Precioso Sangue,
com San Gaspar del Bufalo (1786-1837),
mas também com vários outros santos
que a Igreja venera. Santa Catarina de
Sena foi justamente chamada de “Mística do Sangue” porque o Precioso Sangue de Jesus estava constantemente
em seus pensamentos. Suas numerosas
cartas começam todas em nome do Precioso Sangue de Cristo. Ela dizia ao seu
confessor: “Tenha sempre o Sangue de
Jesus diante dos olhos”. Nos Diálogos,
ele escreveu: “Aquele Sangue é o único
professor. O Sangue de Jesus nos criou
de novo”.
Devido a tanta importância
e devoção papa Bento XIV fez compor
a missa e o ofício em honra do Sangue
adorável do divino Salvador, e com Pio
IX a festa litúrgica foi estendida à Igreja
universal. A fim de favorecer o culto ao
Precioso Sangue de Jesus foram aprovadas as ladainhas promulgadas pelo
Papa João XXIII no dia 24 de fevereiro
de 1960, incentivando a sua oração em
todo o mundo católico, quer em particular quer em público, com a concessão, inclusive, de indulgências especiais.
Essa devoção requer, antes de tudo,
um ato de fé na encarnação, e sobretudo à paixão de Cristo. Tudo tem sentido
a partir da Vida Dele doada.
A Carta aos Hebreus ilumina

este mistério situando-o no desígnio de
Deus de oferecer o Sangue do Seu Filho
para a remisão dos pecados da humanidade. Olhando para Cristo crucificado,
ferido e ensanguentado, contemplamos aquele amor de que Cristo disse:
“Ninguém tem maior amor do que este:
dar a vida pelos amigos” (Jo 15,13). E
o amor pede amor, como sublinhou São
Gaspar. É esse amor que nos doou tantos mártires e pessoas ainda dispostas a
sacrificar suas vidas para defender a fé,
mesmo que a mídia não mostre isso.
Cristo sofreu pelo homem, mas
continua a sofrer no homem. É a mensagem forte que nos da o Evangelho quando nos prevê que seremos julgados pelo
amor quando nos será perguntado se
teremos servido e socorrido os que têm
fome ou sede, os que estão nus, doentes ou presos (cf. Mt 25,31-46).
Mais do que nunca esse aspecto é presente nesse tempo de pandemia onde vemos continuamente os
atos generosos de médicos, infermeiros e pessoal da saúde que não medem
esforços para salvar vidas, assim como
tantas pessoas solidárias para com os
mais necessitados, oferecendo alimentos, roupas e atenção. Isso nos deixa
muito felizes vendo nossa Igreja como
uma família unida e que se esforça para
imitar Jesus que soube se despojar de
tudo oferecendo até o seu sangue: seu
Preciosissimo Sangue.
Aproveito essa oportunidade e
dessas minhas palavras para agradecer
a todos os que mostraram atenção ou se
fizeram presentes nos festejos dos nossos 10 ano de vida da Diocese. Só permenecemos nas celebrações Eucaristicas, mas são elas que nos caracterizam
como povo cristão que louva e agradece
a Deus pelos muitos benefícios doados
e permitidos nessa decada passada, e
pedimos juntos muita serenidade e paz
para a nova decada que iniciamos.
Envio a todos a minha benção.
Vosso bispo dom Ettore Dotti – CSF.
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PRECIOSÍSSIMO SANGUE DE NOSSO SENHOR:
UMA SÓ GOTA PODE SALVAR O MUNDO
INTEIRO DE QUALQUER CULPA
Existem muitas devoções populares em nossa
Santa Mãe Igreja, tais como: Consagração do dia,
visita ao Santíssimo, Rosário, Via-Sacra e assim
por diante. No entanto, dentre estas citadas, o
mês de julho ganha atenção especial, pois, é o
mês dedicado à devoção do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em um primeiro momento, talvez muitos de nós, podemos não
conhecer essa referida e abençoada devoção,
mas, neste breve texto, somos convidados para
além de conhecer, também buscarmos viver com
Fé neste mês de julho essa devoção ao precioso
Sangue de Nosso Bendito Senhor.
O que vai nortear essa nossa breve reflexão
é a Carta Apostólica “Angelus Domini” (O Anjo
do Senhor) escrita em 1º de julho de 2001, por
nosso querido Papa São João Paulo II. À primeira
vista, temos que a devoção ao Sangue de Cristo é
uma verdadeira contemplação ao profundo mistério de amor e de misericórdia que pairou com
o seu sacrifício na cruz. Em nossa caminhada de
vida, sempre será necessário lembrar qual foi o
preço para a nossa liberdade e salvação, porque
implica ao nosso modo de viver para ter uma
amizade com Jesus. O preço segundo nos fala
São João Paulo II em sua carta, foi o seguinte: “é
a vida, o Sangue do Redentor. Sim! O Sangue de
Cristo é o preço que Deus pagou para libertar a
humanidade da escravidão do pecado e da morte”. A partir disso, entendemos quão grande foi o
amor do Pai por nós, o ato sacrifical de seu Filho
com o derramamento de seu precioso Sangue
(até a última gota), nos garantiu a vida eterna,
porque, tivemos todos os nossos pecados perdoados e enfim, nos reconciliamos novamente com
o Pai.
Infelizmente, temos muitas vezes em nossa
caminhada a desgraça de cair no pecado e por
vezes nos perguntamos: “E agora?” A primeira
consolação que devemos ter quando caímos no
pecado é lembrarmos-nos do Precisíssimo Sangue de Jesus, porque foi através dele que conseguimos o perdão e é pela sua memória que
podemos alcançar o mesmo perdão novamente
pelo sacramento da penitência. Além disso, ter o
Precioso Sangue de Cristo em nosso mente todos
os dias, nos faz lembrar das duras penas, chicotadas, flagelos e torturas que nosso Amabilíssimo
Senhor teve de suportar para nos dar a Salvação,
e assim, nos leva à uma automática prevenção
de não ofender este Precioso Sangue com nossos
pecados. Por vezes, ouvimos muito aquela famosa frase em nossas comunidades: “Sangue de
Jesus tem poder!!!” De fato, ele tem sim o poder,
e é tão grande, mas tão grande, que uma só gota
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pode salvar o mundo inteiro de qualquer culpa. Que pela intercessão do
Imaculado Coração de Maria nosso padroeiro, possamos cultivar, viver e
anunciar neste mês e sempre, essa linda devoção ao Preciosíssimo Sangue
de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos recorda a sua dolorosa Paixão,
Amor e Misericórdia para com todos nós.
Vamos começar rezando juntos a ladainha ao Preciosíssimo Sangue de
Jesus?

Jesus Cristo ouvi-nos.
Jesus Cristo atendei-nos.
Pai Celeste que sois Deus tende piedade de nós.
Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.
Sangue de Cristo, Sangue do Filho Unigênito do Eterno Pai, salvai-nos.
Sangue de Cristo, Sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos.
Sangue de Cristo, Sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos.
Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos.
Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos.
Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos.
Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos.
Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos.
Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção, salvai-nos.
Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na
Eucaristia, salvai-nos.
Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos.
Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos.
Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos.
Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos.
Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos.
Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos.
Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos.
Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos.
Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos.
Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos.
Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos.
Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos.
Sangue de Cristo, que libertais as almas do Purgatório, salvai-nos.
Sangue de Cristo, digno de toda a honra e glória, salvai-nos.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos,
Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade
de nós, Senhor.
V.: Remistes-nos, Senhor, com o Vosso Sangue.
R.: E fizestes de nós, um reino para o nosso Deus.
Oremos: Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o Vosso
Unigênito Filho, Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado com
o seu Sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa
salvação e de encontrar, na virtude que Ele contém, defesa contra
os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos
dos seus frutos no Céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Assim
seja.
Sem. Adimilson Lucio de Oliveira Junior

CÍRCULO BÍBLICO

1º ENCONTRO

São Pedro e São Paulo, Apóstolos

Tu és Pedro e eu te darei as chaves do Reino dos Céus
Animador: Caros irmãos e irmãs,
estamos reunidos no início deste mês
para a escuta e meditação da Palavra
de Deus. Com alegria, iniciemos nosso
encontro: Em nome do Pai, e do Filho, e
do Espírito Santo. Amém!
Canto: Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. / Eu seguirei, eu irei aonde
fores, Senhor. / A Tua graça me basta, /
Teu amor me sustenta. / A Tua graça me
basta / Teu amor me sustenta./
ORAÇÃO INICIAL
Animador: A Santa Mãe Igreja convida-nos a refletir sobre a vida de dois
grandes santos, São Pedro e São Paulo,
Apóstolos de Cristo. Inspirados por tão
grande exemplo, peçamos a intercessão
de São Pedro e São Paulo. Durante este
mês de julho, nossa Diocese continua a
celebrar as alegrias pelo aniversário Jubilar de sua Criação, Ordenação de nosso Bispo e Instalação de Nossa Diocese.
Por isso, vamos rezar a Oração Jubilar.
Todos: Agradecemos-te, Senhor do
céu e da terra, pois Tu te revelastes a
nós, teus servos, desde o início da nossa
humilde história diocesana. Animastes-nos no difícil começo, mostrastes-nos
teu rosto de Pai, sustentastes-nos nas
tribulações e no cansaço. No decorrer
de dez anos caminhastes conosco Fizeste-nos uma verdadeira família, Indicando-nos o melhor caminho a ser feito.
Agora, te pedimos, Senhor, por nós e
pelos filhos que nos confiastes, reconfirma os dons do Teu Espírito e do Teu
amor. Abra a nova década de serenidade, de amor e de paz para nós, pastores
e rebanho, que confiantes recorremos
a Maria, Tua Mãe. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Por meio deste Evangelho,
somos convidados a olhar para a fidelidade e amor que tiveram São Pedro e

São Paulo ao cumprirem a missão que
o Senhor lhes confiou. Desejosos de
imitar esse testemunho, aclamemos a
Palavra de Deus, cantando.
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
(2x) / Tu és Pedro e sobre esta pedra, Eu
irei construir minha Igreja. E as portas
do inferno não irão derrotá-la.
Leitor 2: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo, segundo Mateus (Mt
16, 13-19).
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 3: Cristo confiou a São Pedro
a missão de ser o pastor de seu rebanho na terra, como ouvimos “tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a
minha Igreja”. E, essa missão perdura
por meio de seus sucessores, os papas.
Deste modo, através da figura do Papa,
sempre temos o referencial seguro da
comunhão na verdadeira fé apostólica e na unidade da autêntica Igreja de
Cristo. “Quando surgem, como ervas
daninhas, inúmeras seitas cristãs, nossa
comunhão com Pedro é a garantia de
permanência seguríssima na verdadeira fé. Quando o mundo já não mais se
constrói nem se regula pelos critérios
do Evangelho, a palavra segura de Pedro é, para nós, uma referência segura daquilo que é ou não é conforme o
Evangelho.” (Dom Henrique Soares).
Deste modo, somos convidados a refletir: Nossa vida tem sido sinal de amor e
proximidade com o Santo Padre? Escutamos a Cristo que nos instrui por meio
do Santo Padre?
Leitor 4: Assim como São Pedro,
São Paulo foi convidado à santidade
por meio da fidelidade à missão confiada por Cristo. É assim, caríssimos,
Cristo chama a cada um para realizar
uma missão específica. Com isso, somos convidados a refletir: Temos vivido
a missão que Cristo nos confia? Busca-

mos levar Cristo às pessoas que convivem conosco? Nossa vida tem sido um
testemunho claro da fé Católica, na
qual acreditamos e pregamos?
REZANDO A PALAVRA
Animador: Por meio da meditação
do santo Evangelho, percebemos que
Cristo permanece conosco graças à
Santa Igreja, e nos convida a, como São
Pedro e São Paulo, sermos fiéis à missão confiada por Ele. Sabendo disso, rezemos um trecho do Salmo 84, pedindo
a graça da fidelidade:
Lado A: Como são amáveis as vossas
moradas, Senhor dos exércitos! Minha
alma desfalecida se consome suspirando pelos átrios do Senhor. Meu coração
e minha carne exultam pelo Deus vivo.
Até o pássaro encontra um abrigo, e a
andorinha faz um ninho para pôr seus
filhos. Ah, vossos altares, Senhor dos
exércitos, meu rei e meu Deus!
ORAÇÃO FINAL
Animador: Terminemos o nosso
encontro confiando a nossa Igreja, e o
Santo Padre, o Papa Francisco e o Nosso Bispo, Dom Ettore Dotti, à proteção
do Imaculado Coração de Maria:
Todos: Virgem Maria, Mãe de Deus
e nossa Mãe, ao vosso Imaculado Coração nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. A vós consagramos
a Diocese de Naviraí, o clero, nossas
famílias e comunidades. Sede nosso
caminho para dirigir-nos a Jesus, e o
caminho pelo qual recebamos todas as
graças necessárias para nossa salvação.
Sede nosso socorro nas necessidades,
nossa fortaleza nas tentações, nosso
refúgio nas perseguições, nossa ajuda
em todos os perigos. Ó Senhora, Rainha
do Céu, sob a proteção do vosso Imaculado Coração, recomendamos tudo o
que somos, tudo o que temos. Amém.
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CÍRCULO BÍBLICO

2º ENCONTRO

A Missão do Cristão

“Um batizado que não sentir a necessidade de anunciar o Evangelho,
de anunciar Jesus, não é um bom cristão.” (Papa Francisco)
Animador: Caros irmãos e irmãs na
alegria de Cristo que nos reúne como
verdadeira comunidade e nos convida ao
encontro com Ele por meio da Sagrada Escritura. Sintamo-nos acolhidos pelo Amor
que nos convida e envia à missão. Iniciemos nosso encontro: Em Nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: A missão do povo de Deus é
evangelizar/ evangelizar,/ evangelizar./A
missão do povo de Deus é anunciar/ é
anunciar/ é anunciar. (2x)
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Irmãos e irmãs, por meio
do Evangelho, Cristo envia doze discípulos
à missão. Do mesmo modo, hoje, o Senhor
passa por nossa vida e nos convida a sermos porta-voz de seu Evangelho. Durante
este mês de julho, nossa Diocese continua
a celebrar as alegrias pelo aniversário Jubilar de sua Criação, Ordenação de nosso
Bispo e Instalação de Nossa Diocese. Por
isso, vamos rezar a Oração Jubilar.
Todos: Agradecemos-te, Senhor do
céu e da terra, pois Tu te revelastes a nós,
teus servos, desde o início da nossa humilde história diocesana. Animastes-nos no
difícil começo, mostrastes-nos teu rosto
de Pai, sustentastes-nos nas tribulações e
no cansaço. No decorrer de dez anos caminhastes conosco Fizeste-nos uma verdadeira família, Indicando-nos o melhor
caminho a ser feito. Agora, te pedimos,
Senhor, por nós e pelos filhos que nos
confiastes, reconfirma os dons do Teu Espírito e do Teu amor. Abra a nova década
de serenidade, de amor e de paz para nós,
pastores e rebanho, que confiantes recorremos a Maria, Tua Mãe. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: “O Evangelista Lucas, ressalta o
fato de que a missão não está reservada aos
doze Apóstolos, mas envolve também outros discípulos [...]”(Papa Emérito Bento XVI)
Leitor 2: Desta maneira, fica-nos cla-
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ro que o Senhor chama aos doze, de um
modo especial ao configurá-los como seus
apóstolos, mas também chama a cada um
de nós, afim de que trabalhemos em prol
da construção do Reino de Deus no nosso
cotidiano.
Canto: Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Fala Senhor que te escuta teu servo./
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Fala
Senhor, que te escuta teu servo.
Animador: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo São Marcos 6,7-13.
PARTILHANDO A PALAVRA
a) Ao escutarmos o Evangelho de hoje,
em que predomina o tema da missão
apostólica, podemos recordar as palavras
do Papa Francisco que exorta: “O discípulo missionário tem antes de mais um
seu centro de referência, que é a pessoa
de Jesus. A narração indica isto usando
uma série de verbos que têm a Ele como
sujeito — «chamou», «enviou-os», «dava-lhes poder», «ordenou», «dizia-lhes» (vv.
7.8.10) — de modo que o ir e o agir dos
Doze aparecem como o irradiar-se de um
centro, o repropor-se da presença e da
obra de Jesus na sua ação missionária. Isto
manifesta que os Apóstolos nada têm de
seu para anunciar, nem capacidades próprias para demonstrar, mas falam e agem
porque foram «enviados», enquanto mensageiros de Jesus. Este episódio evangélico refere-se também a nós, e não só aos
sacerdotes, mas a todos os batizados,
chamados a testemunhar, nos vários ambientes de vida, o Evangelho de Cristo. E
para nós esta missão é autêntica apenas
a partir do seu centro imutável que é Jesus [...] É precisamente o Batismo que nos
torna missionários. Um batizado que não
sentir a necessidade de anunciar o Evangelho, de anunciar Jesus, não é um bom
cristão.” (Papa Francisco)
REZANDO A PALAVRA
Leitor 4: “O seu Reino não terá fim!

Não te dá alegria trabalhar por um reinado assim?” (São Josemaria Escrivá). Com
os olhos fixos no Reino de Deus, rezemos
esta oração de São Francisco pedindo a
graça de sermos fiéis missionários do Reino de Deus.
Todos: Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz. Onde houver ódio,
que eu leve o amor. Onde houver ofensa,
que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver
dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver
erro, que eu leve a verdade. Onde houver
desespero, que eu leve a esperança. Onde
houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó
Mestre, fazei que eu procure mais: consolar, que ser consolado; compreender, que
ser compreendido; amar, que ser amado.
Pois, é dando que se recebe. É perdoando
que se é perdoado. E é morrendo que se
vive para a vida eterna. Amém!
ORAÇÃO FINAL
Animador: Terminemos o nosso encontro confiando a nossa Igreja, e o Santo
Padre, o Papa Francisco e o Nosso Bispo,
Dom Ettore Dotti, à proteção do Imaculado Coração de Maria:
Todos: Virgem Maria, Mãe de Deus e
nossa Mãe, ao vosso Imaculado Coração
nos consagramos, em ato de entrega total
ao Senhor. A vós consagramos a Diocese
de Naviraí, o clero, nossas famílias e comunidades. Sede nosso caminho para dirigir-nos a Jesus, e o caminho pelo qual recebamos todas as graças necessárias para
nossa salvação. Sede nosso socorro nas
necessidades, nossa fortaleza nas tentações, nosso refúgio nas perseguições, nossa ajuda em todos os perigos. Ó Senhora,
Rainha do Céu, sob a proteção do vosso
Imaculado Coração, recomendamos tudo
o que somos, tudo o que temos. Amém.
Canto: 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!

CÍRCULO BÍBLICO

3º ENCONTRO

Como Ovelhas sem Pastor

“Teve compaixão” (Mc 6, 34)
Animador: Amados irmãos e irmãs,
sejam todos bem-vindos ao nosso encontro! Iniciemos nosso encontro: Em
Nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
Canto: Todos reunidos na casa de
Deus, / com cantos de alegria e grande louvor. / Vamos celebrar os feitos do
Senhor / e sua bondade que nunca tem
fim (2x)
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Durante este mês de julho, nossa Diocese continua a celebrar
as alegrias pelo aniversário Jubilar de
sua Criação, Ordenação de nosso Bispo
e Instalação de Nossa Diocese. Por isso,
vamos rezar a Oração Jubilar.
Todos: Agradecemos-te, Senhor do
céu e da terra, pois Tu te revelastes a nós, teus servos, desde o
início da nossa humilde história
diocesana. Animastes-nos no difícil começo, mostrastes-nos teu
rosto de Pai, sustentastes-nos
nas tribulações e no cansaço. No
decorrer de dez anos caminhastes conosco Fizeste-nos uma verdadeira família, Indicando-nos o
melhor caminho a ser feito. Agora, te pedimos, Senhor, por nós
e pelos filhos que nos confiastes,
reconfirma os dons do Teu Espírito e do Teu amor. Abra a nova
década de serenidade, de amor e
de paz para nós, pastores e rebanho, que confiantes recorremos a Maria, Tua Mãe. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Através do Santo Evangelho, Jesus nos convida a uma verdadeira humildade, a fim de que possamos
viver o nosso dia a dia com a fortaleza
e a alegria de uma fé viva. Com alegria,
aclamemos a Palavra de Deus:
Leitor 2: Proclamação do Evangelho

de Jesus Cristo segundo Marcos 6, 3034.
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 1: Ao ouvir o Evangelho,
deparamo-nos com os Apóstolos cansados. E, o Senhor percebe o cansaço
deles e lhes oferece meios para descansar. Assim também somos nós na nossa
vida de fé. Por vezes podemos nos encontrar cansados e fatigados pelo peso
de inúmeras realidades. Mas, é necessário que saibamos buscar repouso no
Senhor. Inúmeras vezes a nossa vida
poderá se apresentar enquanto uma
exaustão, mas Deus não nos abandona
nestes momentos. Ao contrário, percebe a nossa realidade e se preocupa
conosco. Reflitamos: Tenho confiado na

graça de Deus e permitido que Ele realize seus projetos? Ou somos apegados
às nossas próprias forças? Tenho me
permitido “descansar em Deus”?
Leitor 2: Eles partiram para o outro
lado da margem, afim de descansar.
Contudo, o povo partiu antes e já os esperavam. Assim também pode acontecer na nossa vida. Podemos estar cansados, como estavam os Apóstolos, Mas
o Senhor nos permiti depararmos com
“ovelhas sem pastor” e, por estas de-

vemos ofertar um pouco amais de nós.
Ou seja, em algumas vezes o Bom Deus
pode nos exigir um sacrifício maior,
que nos custe mais. E, é justo nestes
momentos que temos que ser fortes e
seguir a diante. O Senhor nos convida
a sermos constantes no seu seguimento. Mesmo que a alma grite “Meu Deus,
meu Deus, porque me abandonastes.”
Pois, é justo nestes momentos em que
o Senhor nos “carrega ao colo” sabendo
que nos encontramos em meio a tempos difíceis.
ORAÇÃO FINAL
Animador: Terminemos o nosso
encontro confiando a nossa Igreja, e o
Santo Padre, o Papa Francisco, o Nosso Bispo, Dom Ettore Dotti, e a
nós, inteiramente ao Imaculado
Coração de Maria. 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)
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CÍRCULO BÍBLICO

4º ENCONTRO

“A missão dos discípulos em
caminhada na história é comprometer-se
na transformação do mundo”
Animador: Caros irmãos e irmãs,
sejam todos bem-vindos ao nosso encontro! Iniciemos: em Nome do Pai, e
do Filho, e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Deus está aqui! (Ele está
aqui!) / Tão certo como o ar que eu respiro. / Tão certo como o amanhã que se
levanta. / Tão certo como eu te falo e
podes me ouvir.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Durante este mês de julho, nossa Diocese continua a celebrar
as alegrias pelo aniversário Jubilar
de sua Criação, Ordenação de nosso Bispo e Instalação de Nossa Diocese. Por isso, vamos rezar a Oração
Jubilar.
Todos: Agradecemos-te, Senhor
do céu e da terra, pois Tu te revelastes a nós, teus servos, desde o
início da nossa humilde história
diocesana. Animastes-nos no difícil
começo, mostrastes-nos teu rosto
de Pai, sustentastes-nos nas tribulações e no cansaço. No decorrer
de dez anos caminhastes conosco
Fizeste-nos uma verdadeira família, Indicando-nos o melhor caminho a
ser feito. Agora, te pedimos, Senhor,
por nós e pelos filhos que nos confiastes, reconfirma os dons do Teu Espírito
e do Teu amor. Abra a nova década de
serenidade, de amor e de paz para nós,
pastores e rebanho, que confiantes recorremos a Maria, Tua Mãe. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Canto: A Bíblia é a Palavra de Deus /
semeada no meio do povo, / que cresceu, cresceu e nos transformou, / ensinando-nos viver um mundo novo.
Leitor 1: Proclamação do Evange-
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lho de Jesus Cristo segundo São João 6,
1-15
REFLETINDO A PALAVRA
Animador: Ao multiplicar os pães o
Senhor nos mostra a dinâmica da fé. E,
essa fé desse ser expressa na dinâmica
da Igreja em meio ao mundo. Nas palavras de Dom Anselmo Paiva, o Evangelho “nos oferece uma reflexão sobre o
percurso que a Igreja é chamada a percorrer até à segunda vinda de Jesus. A
missão dos discípulos em caminhada na

história é comprometer-se na transformação do mundo, de forma que a antiga
realidade desapareça e nasça um novo
Reino. Esse caminho será percorrido
com dificuldades e perseguições; mas
os discípulos terão sempre a ajuda e a
força de Deus.” Podemos refletir: Como
estamos contribuindo para a transformação do mundo? Nosso testemunho
está sendo capaz de anunciar a pessoa
de Jesus Cristo?
REZANDO A PALAVRA
Animador: Rezemos pedindo para
que Deus nos no cumprimento da nossa

missão diária. Todos: Ó Deus, fazei que
eu saiba converter todos os momentos
e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar, e de servir com alegria
e com simplicidade a Igreja, o Romano
Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé
e do amor. Concedei-me por intercessão do Imaculado Coração de Maria, o
favor que vos peço... (peça-se). Amém.
ORAÇÃO FINAL
Animador: Terminemos o nosso encontro confiando a nossa Igreja, e
o Santo Padre, o Papa Francisco, o
Nosso Bispo, Dom Ettore Dotti, e a
nós, 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)

COM SÃO PAULO NÓS NOS TORNAMOS
PROPAGADORES DA FÉ

Jubileu

“Ai de mim se eu não anunciar o evangelho” (1Cor 9,19).

de Ouro

anos

PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO

1971-2021

A paróquia São Paulo Apóstolo de
Ivinhema/MS foi elevada com esse título
em 05 de novembro de 1971 por Dom
Teodardo (in memorian), bispo da então
diocese de Dourados. É sabido que antes
disso, já se intensificavam em Ivinhema
as expressões de fé e o desejo desde os
primeiros que aqui chegaram de se ter
um padre fixo. Dos pioneiros aos mais jovens produziu um imenso acervo de histórias. O marco zero do município foi fixado em frente à atual Igreja Matriz São
Paulo Apóstolo, local que foi celebrada a
primeira missa em 28 de julho de 1963.
A primeira igreja foi inaugurada no dia
30 de agosto de 1967 e sua arquitetura
era toda de madeira projetada pelo arquiteto Prestes Maia, a pedido do fundador do município o Sr. Reynaldo Massi.
Havia ainda uma torre de madeira que
abrigava três sinos de bronze, que com a

ação do tempo foi derrubada.
Com o crescimento do munícipio
surgiram as comunidades rurais e urbanas e, com a oficialização da criação
da paróquia, membros da comunidade
e da sociedade viram a necessidade da
construção de uma igreja maior, a atual
igreja Matriz e, no dia 01 de setembro
de 1974, com a celebração de uma Missa
que contou com a presença do bispo da
época, dos padres João Panazollo e Reinaldo Benini, uns dos primeiros que aqui
chegaram vindos da Diocese de Caxias
do Sul, religiosas, religiosas e numerosos
fiéis foi lançada a pedra fundamental.
Na década de 90 vendo a necessidade de uma nova torre que abrigasse
os sinos, padre Alberto juntamente com
benfeitores e paroquianos começaram a
nova construção, não mais de madeira,
mas de alvenaria e a colocação de 4 si-

nos. Desde então, a devoção se intensificou: Santas Missas, batizados, casamentos, primeiras eucaristias, crismas e
ordenações, além de novenas, carreatas,
procissões, encontro dos padroeiros e
tantas outras atividades, que nos ajudam
a contar essa linda história de 50 anos
de Evangelização (1971-2021) aconteceram. Gratidão a Deus, que pela intercessão de nosso padroeiro São Paulo Apóstolo nos permite viver este momento de
fé e devoção. Nossa paróquia tornou-se
um celeiro de vocações e vem se destacando pelo trabalho de evangelização e
comprometimento, como expressão de
uma comunidade que reza e confia na
providência de Deus. Celebrar 50 anos
é reviver histórias; é resgatar memórias.
Pe. Edielson Bonin
Pároco da Paróquia São Paulo Apóstolo

“Somos Igreja a Caminho”

“Iluminados pela Luz da Fé, perseverando em Comunidade”
Com o tema “somos Igreja a caminho” e o lema “Iluminados
pela Luz da fé, perseverando em comunidade, a Paróquia São
João Batista, de Anaurilândia-MS, Diocese de Naviraí, neste ano
de 2021, celebra o seu Jubileu de Ouro, são 50 anos de existência neste território de missão. Tudo começou com um pequeno
povoado, cercado por propriedades rurais, gente simples
que cultivava Erva-Mate e alguns criavam animais.
Outros ainda extraiam madeiras que comercializavam no Estado de São Paulo. Em meio a esses
moradores, havia a prática da fé herdada pelas famílias que se reuniam para rezar e festejar São João Batista, o Santo intercessor
que fora escolhido como patrono daquelas
famílias, primeiros moradores do povoado.
Com o passar dos tempos, a pequena
Comunidade era assistida por Padres que
vinham de outras cidades, às vezes a cada
seis meses e até por um ano para celebrar.
Os batismos eram feitos neste período e o
povo fortalecia ainda mais vossa fé.
Por volta do ano de 1970, chegaram aqui os Pobres Servos da Divina Providência, diante das dificuldades
e pobrezas, assumiram a Paróquia que pertencia até então a
Diocese de Dourados. Com a presença do Pe. José Dusi, como
Pároco a Congregação, iniciou um grande trabalho de Evangelização. Dessa forma deu-se início a construção da Igreja, Casa
Paroquial, Centro Catequético e atendimentos nas comunidades rurais, onde o povo se reunião para cultivar a Fé e a Devoção. Ao longo desses anos, a Paróquia viveu e celebrou momentos fortes na Comunidade. As festividades do Padroeiro São
João Batista todos os anos no mês de junho, se tornaram uma
tradição, com grande participação do povo da cidade e muitos
visitantes. Foi criada ainda pelos Pobres Servos a Missa dos Ca-

valeiros, com a presença de mais de 300 Cavaleiros e Amazonas,
e a cavalgada pelas ruas da cidade com a Imagem do Padroeiro.
Além dessa tradicional Celebração que acontece na Praça
da Matriz, a festividade do mês de junho apresenta, leilão de
gado, doação dos proprietários de terras do local, bingo com
show de prêmios também doados pelo comercio local, além
de comidas típicas. É um grande momento de encontro, partilha e amizade na Comunidade. Outros
momentos que fazem parte das festividades do
Padroeiro é a Novena realizada nas casas das
famílias, onde a Imagem é levada nas famílias dos Idosos, que recebem com festa e
confraternizam com os que estão presentes. Também marcaram nestes 50 anos, a
passagem da Cruz e da Imagem da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida,
por ocasião dos 500 anos de Evangelização
no Brasil, sendo a Cruz uma réplica daquela
onde foi celebrada a 1ª Missa no Brasil. Ainda podemos lembrar com alegria a passagem da
“Cruz da Jornada Mundial da Juventude”, momento
forte na comunidade, que reuniu centenas de fiéis e toda
Juventude foi tocada vivendo as alegrias que essa passagem da
Cruz trouxe a todos. A Comunidade caminha com suas pastorais, Movimentos e Grupos de Evangelização.
Nossa Oração é de Júbilo pelos grupos de trabalhos que foram dirigidos por nosso saudoso pároco, Padre José Donisete,
que este ano partiu para a casa de Deus Pai. Hoje a paróquia
está sob pastoreio do Padre Eurico Martins.
Paróquia São João Batista, uma Igreja à Caminho.
Maria Helena Thomazini
Paróquia São João Batista
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO:
RECORDAR, CELEBRAR E AGRADECER PELOS 50 ANOS!
Celebrar a história é trazer presente todos os fatos e acontecimentos que
marcaram toda uma trajetória e formaram a comunidade paroquial que hoje,
através de seus agentes, leva adiante o
mandato missionário de Jesus: “ide e fazei discípulos todos os povos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo” (Mt 28,19).
Neste intuito, nossa paróquia iniciou
o Ano Jubilar para celebrarmos os cinquenta anos de nossa instalação e agradecermos a Deus por todos os passos dados em todo esse tempo; tudo isso fruto
de uma fé viva das primeiras famílias que
formaram o município de Batayporã e do
cuidado pastoral da Igreja através dos
padres que, antes ainda da criação da
paróquia, viajavam por quilômetros em
estradas de terra para atender aquela
pequena comunidade, através da celebração dos sacramentos na igrejinha feita de madeira.
A criação da Paróquia Santo Antônio de Pádua data de 5 de novembro de
1971, por desejo de Dom Teodardo Leitz,
bispo de Dourados; e o primeiro pároco
nomeado foi Pe. Antônio Galiotto, que
era da Diocese de Caxias do Sul e estava
em missão na nossa região, junto a outros padres. No ano de 1973 a paróquia
foi entregue aos cuidados da Congrega-

ção Pobres Servos da Divina Providência,
na pessoa do Pe. Aldo Raimondo, que foi
o segundo pároco. Tantos outros religiosos sacerdotes e irmãos deram sua contribuição em todos esses anos e, ainda
hoje, continuam levando adiante essa
missão confiada à congregação.
Ao longo desses 50 anos são
muitas as pastorais, os serviços e
os movimentos que
foram implantados
em nossa paróquia.
Atualmente estão
ativos: Dízimo, Catequese,
Família,
Liturgia, Ministérios
de Música, Comunicação, Coroinhas,
Social, Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, Batismo, Renovação
Carismática Católica, Caminho Neo Catecumenal, Leigos Calabrianos, Apostolado
da Oração, Pequenas Comunidades, além
do Conselho Pastoral Paroquial, Conselho de Assuntos Econômicos e Conselho
Missionário Paroquial. São também 10
comunidades que compreendem a zona
rural do município de Batayporã.
Era nosso desejo celebrar esse ano
jubilar promovendo diversos eventos,

retiros, festa do padroeiro, missões.
Contudo, a pandemia nos fez repensar
e reduzir muitas programações. Ainda
assim, não deixaremos passar esse momento tão significativo. Em nossas celebrações, mesmo que reduzidas em participação presencial, estamos louvando e
bendizendo a Deus por cada pessoa que
contribuiu com essa linda trajetória e pelos sinais que a Divina Providência foi e
continua manifestando em nossa caminhada.
Que a semente lançada pelos pioneiros, e cultivada por todos os que passaram pela

Paróquia Santo Antônio de Pádua

Batayporã - MS

paróquia, continue
dando bons frutos
e sendo renovada
a cada dia pelos jovens e por todos os
leigos e leigas comprometidos que vão chegando e se juntando à comunidade. E que, como discípulos e discípulas de Jesus, sejamos cada
vez mais comprometidos com o anúncio
e a construção do Reino de Deus através
do nosso testemunho e vivência da Sua
Palavra, da missionariedade e do cuidado
com a Casa Comum e com os mais pobres e necessitados.
Pe. Éverton dos Santos, psdp.

Pároco da Paróquia Sto. Antônio de Pádua

JUBILEU PAROQUIAL DO SANTUÁRIO
DIOCESANO IMACULADO CORAÇÃO
DE MARIA - NOVA ANDRADINA
A Paróquia do Santuário Diocesano
Imaculado Coração de Maria, está vivendo em 2021 o seu jubileu. Ela foi criada
oficialmente em 05 de novembro de
1971 e colocada a pedra fundamental
em 21 de maio de 1972 para a construção da Igreja Matriz. Neste início a Paróquia recebeu o nome de Nossa Senhora
do Sagrado Coração de Maria. Foram
realizadas reformas e ampliações e hoje
temos o Santuário Diocesano do Imaculado Coração de Maria. A Paróquia é composta por 12 (doze) comunidades rurais
e 12 (doze) comunidades urbanas; com
suas pastorais, movimentos e serviços. A
sustentabilidade financeira é pelo dízimo,
ofertas/doações e alguns eventos com finalidade de arrecadação.
Mesmo em meio à dificuldade em
que o mundo está vivendo, em decorrên-
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cia da pandemia, não poderíamos deixar
de comemorar e celebrar esta data tão
importante de uma paróquia que tem
uma linda história, da qual muitos Padres, Diáconos, Religiosos e Religiosas
fizeram e fazem parte, juntamente com
leigos atuantes.
Todo dia 5 de cada mês, em virtude
da data de sua criação, está acontecendo a reza de 200 (duzentas) Ave-Maria a
cada hora, diante da imagem do Imaculado Coração de Maria, iniciando às 6h. até
às 18h. As pessoas se inscrevem em cada
horário. O encerramento acontece com a
celebração da Santa Missa às 18h30min.
Dentro da Novena ao Imaculado Coração de Maria, de 22 a 30 deste mês de
maio em recordação do Jubileu, faremos
50 (cinquenta) horas de adoração Eucarística e também a reza de 50 (cinquenta)

terços, em forma ininterrupta. No decorrer dos meses vindouros outras atividades serão iluminadas pelo Espírito Santo,
à medida que for sendo possível realizá-las.
Obedecendo as normas da Vigilância
Sanitária do estado do MS, optou-se por
simples ações, mas com muito amor e
devoção e os frutos colhidos são muitas
bênçãos sobre toda a Paroquia e aos que
com ela celebram.
A Celebração do Jubileu deverá ocorrer no domingo dia 07 de novembro deste ano.
Maria Madalena Brandão
Santuário Imaculado Coração de Maria

CATEDRAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
50 ANOS - JUBILEU DE OURO
A comunidade da Catedral Nossa Senhora de Fátima celebra com grande Júbilo os 50 anos de fundação.
E ao celebrarmos este Jubileu lembramos que a história da
nossa comunidade só aconteceu graças à participação fervorosa do Povo de Deus, desde a sua criação em 1972 até os dias
atuais e podemos contemplar com alegria e entusiasmo toda a
trajetória percorrida e agradecemos aos primeiros moradores
que deram os primeiros passos na edificação da igreja viva de
Jesus. Portanto neste momento de festa Jubilar sentimo-nos
felizes, honrados e gratos por todos aqueles que colaboraram
na construção do Reino de Deus em Naviraí.
Foi pela força, exemplo e amor incondicional a seus filhos
que Maria Nossa Mãe e Padroeira nos sustentou na oração, e
fé. A Ela hoje e sempre nossos louvores.
E para bem celebrarmos este Jubileu teremos como Tema:
“A presença Materna de Maria construindo nossa história” e o
Lema: ”50 anos com Maria” lembrando que ao longo desses
50 anos de evangelização em Naviraí Maria a Bela e Formosa
Senhora de Fátima esteve presente e nos acompanhou fortalecendo sempre mais a fé a oração e o discipulado.
Assim sendo, homenageá-la neste jubileu requer de cada
fiel um momento de reflexão sobre as inúmeras bênçãos derramadas sobre nossas famílias e nossa cidade. E a todos convi-

damos para as festividades em honra e glória a nossa Padroeira
neste jubileu de ouro oferecendo momentos celebrativos com:
Novena, Reza do terço, Coroação, benção dos carros, visita ao
museu...
Nossa Paróquia nestes 50 anos muito cresceu e frutificou,
queremos continuar construindo o Reino de Deus. Agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas e com o coração grato
louvamos Maria, Nossa Mãe.
Maria Ester Rezende Hernandes
e Ilse Maria Carbonera
Catedral Nossa Senhora de Fátima

A EUCARISTIA:

UMA MULTIDÃO DE PRODÍGIOS DE AMOR
Uma homilia de Santo Arcângelo Tadini
No dia 03 de junho, a Igreja Celebra
Solenemente Corpus Christi, e vivemos
a extraordinária experiência de vivificar
a nossa fé cristocêntrica por meio da
Adoração ao Santíssimo Sacramento,
que sai do tabernáculo para percorrer as
ruas de nossas cidades e, explendoroso,
triunfar diante de nossos olhos. Santo
Arcângelo Tadini (1846-1912), fundador
da Congregação das Irmãs Operárias da
Santa Casa de Nazaré foi um grande sacerdote italiano conhecido por, dentre
tantas virtudes, ser um exímio adorador
do Santíssimo Sacramento e por suas
profundas e inculcantes homilias a respeito da Eucaristia.
Na década de 1880, o então sacerdote Arcângelo Tadini, numa dessas
homilias, refere-se a Deus Pai comparando-O à grandeza explendorosa do Sol. E,
embora digno de admiração, o grande
astro acaba por receber uma atenção
redobrada quando se deixa encobrir-se
pela Lua: todos os olhares se voltam admirados para o eclipse solar, e o grandioso Sol deixa-se ensconder para que
venha à tona um grande mistério. Então,
padre Tadini conduz os fiéis à seguinte
reflexão:

Ora, Deus, sol único e trino da Divindade, sempre se mostrou admirável
em todos os seus atributos e em todos
os seus benefícios mais relevantes que
fez no mundo. No entanto, Ele deve ser
admirado por nós, de forma maior ainda, quando instituiu a SS. Eucaristia,
e nela, em cem maneiras, eclipsou-se,
escondeu-se sob os sagrados acidentes.
Oh, que grande maravilha foi esta, com
a qual parece que Deus colocou o último confim à sua caridade infinita para
com o ser humano. Pareceu se esconder
sob os Ázimos sagrados, mas justamente
então, ele revelou mais ainda todas suas
divinas perfeições. Desvenda sua onipotência pelos milagres que a Eucaristia
contém. Revela sua sabedoria pelo modo
admirável com que se comunica ao ser
humano. Revela a Providência com a
qual socorre as nossas necessidades.
Mas acima de tudo revela sua caridade.
Santo Arcângelo Tadini exalta o valor
da Comunhão Eucarística e o extraordinário privilégio que cada um de nós tem
ao receber o próprio Deus na intimidade
de nosso corpo e coração: “Sorte invejável para Madalena lavar os pés. Maior

para Tomé que com o dedo tocou as
chagas. Mais ainda para João, que pôde
colocar sua cabeça no peito de Jesus.
Mas o que é isso comparado com o receber Jesus Cristo enquanto podemos
dizer: ‘Deus todo se fez meu, Deus todo
está dentro de mim!’”, ressalta o santo.
Deus reúne na Eucaristia todas as obras
mais maravilhosas de suas mãos, a fim
de dar-se todo inteiro por amor a nós.
Jesus Cristo está no meio de nós dia e
noite, cabe a nós desejar ardentemente
nos alimentar d’Ele.
Ainda velendo-me das palavras de
Santo Arcângelo Tadini, “Deus, para dar-se a si mesmo a nós, usa e une tantos
e estupendos milagres, que poderíamos
dizer, assim como disse o profeta Davi,
um memorial, um compêndio de todas
as obras mais maravilhosas que ele já tenha feito fora de si.” Saibamos, portanto,
reconhecer o maravilhoso privilégio de
adorar e de nos alimentar do próprio Jesus Cristo, nosso explendoroso Senhor,
Libertador e Salvador.
Joyce Alves
Postulante da Congregação das Irmãs
Operárias da Santa Casa de Nazaré
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