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EDITORIAL
“Pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não
em virtude das nossas obras, mas
em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi
outorgada em Cristo Jesus desde os
tempos eternos” (2 Tm 1,9).
Estimados leitores, eis nosso Informativo Diocesano de agosto!
Agosto é o mês dedicado às vocações,
mês em que lembramos a diversidade ministerial da Igreja: bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, casados, solteiros, missionários... Há diversidade de
dons e chamados, mas na mesma fé e no mesmo objetivo de anunciar com
nossa vida a ressurreição de Jesus. “E na Igreja, precisamente pelo Batismo,
somos todos chamados à santidade” (Lumen Gentium - Luz dos Povos - 11 e 42),
cada um no seu próprio estado e condição.
No primeiro final de semana recordamos a vocação ao Ministério Ordenado. No segundo final de semana recordamos a vocação Matrimonial. No
terceiro recordamos a Vida Religiosa Consagrada (os religiosos e religiosas).
No quarto final de semana comemoramos a vocação laical e recordamos os
catequistas.
Neste Informativo Diocesano você poderá contemplar cada uma dessas vocações. É momento de renovar o sim para aqueles que já optaram e sentiram
no coração o chamado, mas, também, é momento de discernimento vocacional para aqueles que caminham no exercício de descobrir a que vocação Deus
os chama.
Que Maria Santíssima, a vocacionada do Pai, abençoe a nossa jornada cristã, e cubra com seu manto cada batizado que de coração aberto e com generosidade procura cumprir a cada dia a vontade de Deus Pai.
Diác. Paulo Santos da Silva
Diretor do Informativo Diocesano

ANIVERSÁRIANTES

EXPEDIENTE
ÓRGÃO INFORMATIVO DA

04/08 – Diácono Silvio Jair Delai – Nasc.
09/08 – Ir. Clara Faraunana (Ir. Missonárias Catequistas do Sag.
Coração de Jesus) – Profissão Religiosa
13/08 – Ir. Judith da Conceição Henrique (Cong. das Ir. de Santa
Catarina de Sena) - Consagração
15/08 – Ir. Josefa Maria da Conceição (Ir. da Obra Vocacional de
Maria) - Consagração
16/08 – Pe. Eurico Martins – Ordenação Presbiteral
17/08 – Diácono Cícero Vieira Brais – Ordenação Diaconal
17/08 – Diácono Lécio Gavinha Lopes – Ordenação Diaconal
18/08 – Pe. Everton Rodrigues Soares dos Santos, PSDP – Nasc.
20/08 – Pe. Antonio Augusto Mondoni – Ordenação Presbiteral
21/08 – Pe. José Antonio Lima da Silva, SMBN – Nasc.
21/08 - Ir. Benedita Cambundu Mussili (Cong. das Ir. de Santa
Catarina de Sena) - Consagração
22/08 – Pe. Fabiano Francisco da Silva – Nasc.
22/08 – Pe. Ranato Nascimento Batista – Ordenação Presbiteral
22/08 – Ir. Lourença Chilombo Eduardo Mangolo (Cong. das Ir.
de Santa Catarina de Sena) - Consagração
25/08 – Pe. Arilço Chaves Nantes – Nasc.
25/08 – Ir. Benedita Cambundu Mussili (Cong. das Ir. de Santa
Catarina de Sena) – Nasc.
26/08 – Diácono José Maria Pascoal – Ordenação Diaconal
2708 – Seminarista Admilson Lucio de Oliveira Junior – Nasc.
28/08 – Seminarista Jair Alves da Silva – Nasc.
29/08 – Pe. Rodrigo de Souza Lopes Ernesto – Ordenação Presbiteral

DATAS IMPORTANTES
17/08 – Criação da Paróquia Santa Luzia - Juti
14/08 - Ordenação Presbiteral do Diácomo Paulo Santos da Silva
15/08 - Primeira Presidência do Padre Paulo Santos da Silva
28/08 – 50 anos Criação da Paróquia São João Batista - Anaurilândia

PALAVRA DO PASTOR

Transfiguração de Jesus
e Assunção de Maria
O mês de agosto nos presenteia com dois momentos significativos para a
nossa fé e o nosso crescimento espiritual: mais ainda sabendo que é o mês vocacional, nada é melhor do que nos espelharmos na vida de Jesus e de Maria
nas solenidades da Transfiguração de Jesus e da Assunção de Maria aos céus.
Transfiguração de Jesus
No dia 6 de agosto de cada ano celebramos a festa da Transfiguração do
Senhor no Monte Tabor, diante de testemunhas como Elias e Moisés e diante
dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Conhecemos o relato e sabemos da vontade dos três discípulos de permanecerem para sempre na montanha contemplando aquele rosto de Jesus. Mas não se pode compreender o Tabor sem
compreender o vale das lágrimas, como recitamos na oração mariana da Salve
Rainha. “Nós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.”
Ficar no vale, descer da montanha também tem um sentido cristão, se
descendo depois da experiência da oração pudermos encontrar os rostos sofredores de nossos irmãos e enxugar suas lágrimas, muitas vezes escondidas
que, para não ser um peso para os outros, guardam tudo para si, como Maria
que guardou tudo em seu coração.
Pensar na Transfiguração significa subir com Jesus ao Monte Tabor e contemplar a alegria eterna do rosto luminoso de Deus, mas também subir ao
Monte do Calvário, onde a oração de Jesus no altar da Cruz se expressa através das palavras que o Mestre pronuncia enquanto oferece seu Corpo e seu
Sangue para nos redimir de toda culpa e nos abrir as portas do Paraíso.
A Transfiguração é uma festa que nos oferece a oportunidade de refletir
que na nossa vida podemos e devemos nos transfigurar, ou seja, mudar para
melhor, sempre, e em seguida transmitir aquilo que assimilamos nessa nossa
transformação, assim como Jesus retoma o seu caminho e desce ao vale trazendo seus discípulos alegres e felizes de volta à realidade.
Assunção de Maria
No dia 15 de agosto celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu, e instintivamente essa festa nos leva a pensar no Paraíso. Maria
entrou naquele lugar sagrado onde um dia esperamos de poder entrar nós,
também, seus devotos e seus filhos amados. Na verdade, Maria, é a forma
mais natural de nos levar a Jesus e nos deixar entrar na eternidade.
A respeito do mistério da Assunção de Maria os Padres e o Magistério da
Igreja nos reconduzem aos textos bíblicos e a toda a história desta mulher
única e irrepetível na história da humanidade e da salvação, a partir daquele
Sim que ela disse ao anjo no momento da Anunciação.
Como filhos amados por Deus alimentamos a esperança da ressurreição
definitiva, acreditamos que nós, também, iremos aos céus, a exemplo de Maria, se vivermos o amor e a caridade para com Deus e para com os nossos
irmãos e irmãs, pois Maria nos adotou quando Jesus na cruz entregou a ela
seu discípulo amado e lhe disse: “esse é teu filho”, e onde está a mãe, estão,
também, os filhos.
Nessa solenidade de Maria nosso coração se enche de alegria, pois estamos ordenando mais um sacerdote a serviço da diocese e da Igreja: padre
Paulo Santos da Silva. O entregamos nos braços dela para que o mantenha
sempre um sacerdote disponível e fiel, como foi ela a vida toda. Parabéns,
padre Paulo e desça sobre todos nós a benção de Deus.
Vosso bispo dom Ettore Dotti – CSF.
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A Ascenção
de Jesus

x

A Assunção
de Maria

Jesus ascendeu
A Festa da Ascenção é sobre Jesus. Jesus sobe aos céus 40 dias depois
da páscoa por obra de Sua Glória. A Ascenção é narrada na bíblia
em Atos 1,14 , Marcos 16, 19-20 e Lucas 24, 50-53.
A elevação de Jesus na Cruz significa e anuncia a elevação
da Ascensão ao céu. Jesus Cristo, o único Sacerdote da nova
e eterna Aliança, não “entrou em um santuário feito por
mão de homem… e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor” (Hb 9,24).
No céu, Cristo exerce em caráter permanente seu sacerdócio, “por isso é capaz de salvar totalmente aqueles que, por
meio dele, se aproximam de Deus, visto que ele vive eternamente para interceder por eles” (Hb 7,25). Como “sumo
sacerdote dos bens vindouros” (Hb 9,11), ele é o centro e o
ator principal da liturgia que honra o Pai nos Céus. (cf. Cat.
§662)
Por “estar sentado à direita do Pai” entendemos a glória e a
honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus
antes de todos os séculos, se sentou corporalmente junto do Pai,
como homem também, com a sua carne glorificada. Assim, através
de Jesus a humanidade, outrora expulsa do Paraíso, agora volta para
o convívio de Deus. Daí Cristo glorioso vai derramar o Espírito Santo
sobre a Igreja para que ela cumpra a sua missão de resgatar os filhos de
Deus.

Maria é assunta
A Festa da Assunção é sobre Nossa Senhora e é celebrada em
cada ano em 15 de agosto. A Virgem Maria foi elevada aos
céus de corpo e alma. Não há nenhuma menção direta nas
sagradas escrituras, porém compõe a tradição e registros
históricos de relatos dos primeiros Cristãos embasam esse
dogma.
A Assunção de Nossa Senhora é entendida como a glorificação antecipada de Maria para participar da glória de
seu filho Jesus, sendo elevada ao céu de corpo e alma por
graça e privilégio.
De acordo com a Tradição Maria teria adormecido em
15 de agosto de 43 d.C, e acordado quando já estava
sendo levada para o céu pelos anjos de Deus. Por isso, alguns tratados utilizam a expressão “dormição de Maria”.
A Assunção de Maria ao Céu é vista como a antecipação da
ressurreição dos cristãos e foi proclamada dogma de fé pelo Papa
Pio XII em 1950, através da Constituição Apostólica Munificentissimus Deus.
Fonte: Canção Nova / Adaptação: Felipe Bauer
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CÍRCULO BÍBLICO

1º ENCONTRO

“Esforçai-vos não pelo alimento que se perde,
mas pelo alimento que permanece até a vida eterna” (Jo 6, 27)
Animador: Queridos irmãos e irmãs,
sejam bem-vindos! Na alegria de Cristo
que nos reúne iniciemos nosso encontro: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Tu anseias, eu bem sei, por
salvação, / tens desejo de banir a escuridão / abre, pois de par em par teu coração / e deixa a luz do céu entrar. /
ORAÇÃO INICIAL
Animador: O mês de agosto é dedicado às vocações com o objetivo de
conscientizar nossas comunidades sobre
a necessidade de colaborar com os trabalhos de animação vocacional. Por isso,
em cada domingo seremos convidados
a refletir e intensificar nossas orações
vocacionais. No primeiro domingo é
celebrada a vocação sacerdotal e os ministérios ordenados; no segundo, o matrimônio junto à semana da família; no
terceiro, a vida consagrada; e, por fim,
no quarto, a vocação dos Leigos.
Leitor 1: Hoje vamos rezar pelas vocações sacerdotais:
Todos: Jesus, Mestre Divino, que
chamastes os Apóstolos a vos seguirem,
continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas
escolas, e continuai a repetir o convite a
muitos de nossos jovens. Dai coragem às
pessoas convidadas. Dai força para que
vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de
toda a humanidade. Amém! (São Paulo
VI)
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador: No nosso encontro refletiremos a partir do Evangelho de São
João, no qual Jesus, fala-nos sobre o alimento que permanece até a vida eterna e exorta-nos para termos em conta,
em primeiro lugar, este alimento e não

o alimento que se perde. Com profundo
amor, preparemos nosso coração para
escutarmos o Santo Evangelho.
Canto: Aleluia, Aleluia ! A minh’alma
abrirei! / Aleluia, Aleluia! Cristo é meu
Rei!/
Leitor 2: Evangelho de Jesus Cristo
segundo São João 6,24-35
REFLETINDO A PALAVRA
Animador: No Evangelho, Nosso Senhor ensina a importância de cultivar
em nossa vida o alimento que permanece para a vida eterna. E o convite é para
que possamos investir nos bens celestiais e não somente nos bens terrenos.
Podemos nos questionar: Será que em
minha vida busco adquirir os bens celestiais (alimento que permanece para a
vida eterna) ou somente tenho buscado
adquirir os bens terrenos (alimento que
perece)?
Leitor 3: Para aprofundarmos ainda
mais nesse texto, vamos escutar e dialogar sobre a reflexão realizada pelo Papa
Francisco:
Animador: “[...] Para Jesus não é suficiente que as pessoas o procurem, Ele
quer que elas o conheçam; quer que a
busca d’Ele e o encontro com Ele vão
além da satisfação imediata das necessidades materiais. Jesus veio para nos
trazer algo mais, para abrir a nossa existência a um horizonte mais vasto em
relação às preocupações quotidianas do
alimentar-se, do vestir-se, da carreira, e
assim por diante. Por isso, dirigindo-se
à multidão, exclama: «Buscais-me, não
porque vistes os milagres, mas porque
comestes dos pães e ficastes fartos».
Assim estimula as pessoas a dar um passo em frente, a interrogar-se sobre o
significado do milagre, e não apenas a
aproveitar-se dele. Com efeito, a multiplicação dos pães e dos peixes é sinal do
grande dom que o Pai concedeu à humanidade e que é o próprio Jesus! [...]

Todos: Ele, verdadeiro «pão da vida»,
deseja saciar não só os corpos, mas também as almas, oferecendo o alimento
espiritual que pode satisfazer a fome
profunda. Por isso, convida a multidão
a procurar não o alimento que perece,
mas aquele que permanece para a vida
eterna (cf. v. 27). Trata-se de um alimento que Jesus nos concede todos os dias: a
sua Palavra, o seu Corpo, o seu Sangue.”
(Papa Francisco)
ASSUMINDO A PALAVRA
Leitor 4: Durante esta semana, vamos assumir o compromisso de rezar o
Santo Terço colocando como intenção
particular o nosso Papa, o nosso Bispo,
os padres, diáconos e seminaristas de
nossa diocese.
ORAÇÃO FINAL
Animador: Peçamos à Virgem Maria
que nos ajude a buscarmos em nossa
vida o alimento que não perece. Apresentemos nossas intenções (cada pessoa
é convida a expressar suas intenções) e
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
Igreja, o Papa, o clero, nossas famílias e
comunidades. Sede nosso caminho para
nos dirigir a Jesus, e o caminho pelo qual
recebamos todas as graças necessárias
para a nossa salvação. Sede nosso socorro nas necessidades, nossa fortaleza nas
tentações, nosso refúgio nas perseguições, nossa ajuda em todos os perigos. Ó
Senhora, Rainha do Céu, sob a proteção
do vosso Imaculado Coração, recomendamos tudo o que somos e tudo o que
temos. Amém!
Canto: Tu te abeiraste na praia / Não
buscaste nem sábios nem ricos,/ somente queres que eu te siga!
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CÍRCULO BÍBLICO

2º ENCONTRO

“Hoje exorto-vos a ser protagonistas no bem!”
(Papa Francisco)
Animador: Amados irmãos e irmãs,
sejam todos bem-vindos! Que a paz de
Nosso Senhor e o amor de Maria estejam
com cada um de nós. Com alegria queremos iniciar o nosso encontro: Em Nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
Canto: Eis-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!
ORAÇÃO INICIAL
Animador: No segundo domingo do
mês de agosto, a Igreja celebra a vocação matrimonial. Por isso, vamos elevar
ao Senhor nossas orações por todos os
matrimônios. Com confiança rezemos a
Oração Vocacional de São Paulo VI:
Leitor 1: Jesus, mestre divino que
chamastes os apóstolos para vos seguir,
continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas
escolas.
Todos: E continuai a repetir o convite
a muitos de nossos jovens.
Leitor 2: Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis
como apóstolos leigos, como sacerdotes,
como religiosos e religiosas para o bem
do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém!”
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador: Caros irmãos e irmãs,
neste encontro vamos meditar a Leitura
da Carta de São Paulo aos Efésios. Ouviremos com atenção e amor as palavras
escritas pelo Apóstolo dos Gentios. Preparemos nosso coração, cantando:
Canto: Tua palavra é lâmpada para
meus pés, Senhor. / Lâmpada para meus
pés, Senhor, / luz para o meu caminho.
/ Lâmpada para meus pés, Senhor, / luz
para o meu caminho.
Leitor 3: Leitura da Carta de São Pau-
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lo aos Efésios 4,30-5,2
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 4: A Leitura que acabamos de
ouvir indica, primeiramente, uma verdade fundamental de nossa fé: Fomos marcados com um selo pelo Espírito Santo
no dia da libertação. Caríssimos irmãos e
irmãs, São Paulo recorda-nos do dia santo
de nosso Batismo, em que fomos libertos
da escravidão do pecado e nos tornamos
filhos de Deus. Naquele santo dia, Deus
derramou em nossos corações a sua graça e convidou-nos a sermos verdadeiros
filhos.
Leitor 5: Por isso exorta-nos o Papa
Francisco “para ser um bom cristão não é
suficiente deixar de praticar o mal; é necessário aderir ao bem e praticar o bem.
Eis, então, que São Paulo continua: «Antes, sede bondosos e compassivos uns
com os outros. Perdoai-vos reciprocamente, como também Deus vos perdoou
em Cristo» (v. 32). Ouvimos muitas vezes
certas pessoas dizerem: “Eu não pratico o
mal contra ninguém”. E julga-se um santo.
Muito bem, mas praticas o bem? Quantas
pessoas não praticam o mal, mas nem sequer o bem, e a sua vida passa na indiferença, na apatia, na tibieza. Esta atitude é
contrária ao Evangelho, e oposta também
à vossa índole, jovens, que por natureza
sois dinâmicos, apaixonados, corajosos.
Recordai isto — se vo-lo recordais, podemos repeti-lo juntos: “É bom não praticar
o mal, mas é mau não praticar o bem”.
Quem o dizia era Santo Alberto Hurtado.”
(Papa Francisco).
Todos: O Papa também nos realiza um
convite, um chamado: “Hoje exorto-vos a
ser protagonistas no bem! Protagonistas
no bem. Não vos sintais bem quando não
praticais o mal; cada um é culpado do
bem que podia praticar e não o fez. Não
é suficiente não odiar, é preciso perdoar;
não basta deixar de ter rancor, é necessário rezar pelos inimigos; não é suficiente
não ser causa de divisão, é preciso levar a

paz onde ela não existe; não basta deixar
de falar mal dos outros, é necessário interromper quando ouvimos falar mal de
alguém: impedir a bisbilhotice: isto significa praticar o bem.”
ASSUMINDO A PALAVRA
Animador: Ao escutarmos o convite
do Papa para sermos protagonistas do
bem, que tal assumirmos o compromisso de nos esforçar para realizar boas atitudes e não cometer más ações? Vamos
combinar para que em no próximo encontro partilhemos também o que conseguimos alcançar. Você aceita lutar para
ser um protagonista do bem?
ORAÇÃO FINAL
Animador: Para encerrar o nosso encontro, vamos juntos rezar por nossas famílias com essa bela oração do Encontro
Nacional das Famílias de 2012. Rezemos:
Lado A: Ó, Deus, que na Sagrada Família nos deixastes um modelo perfeito
de vida familiar vivida na fé e na obediência da vossa vontade.
Lado B: Ajudai-nos a ser exemplo de
fé e amor aos vossos mandamentos. Socorrei-nos na nossa missão de transmitir
a fé aos nossos filhos.
Lado A: Abri seu coração para que
cresça neles a semente da fé que receberam no Batismo. Fortalecei a fé dos nossos jovens, para que cresçam no conhecimento de Jesus.
Lado B: Aumentai o amor e a fidelidade em todos os casais, especialmente
naqueles que passam por momentos de
sofrimento ou dificuldade.
Lado A: (...) Unidos com José e Maria,
pedimos-vos por Jesus Cristo vosso Filho,
nosso Senhor. Amém!
Canto: Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! / Abençoa, Senhor, a minha
também!/ Abençoa, Senhor, as famílias!
Amém! / Abençoa, Senhor, a minha também!/

CÍRCULO BÍBLICO

3º ENCONTRO

Assunção de Nossa Senhora

“Foi assunta em corpo e alma à glória celeste.”
(Catecismo da Igreja Católica n° 966)
Animador: Caríssimos irmãos e irmãs,
o próprio Senhor nos reúne aqui para
juntos meditarmos a Palavra. Animados
e esperançosos pela Boa Nova do santo
Evangelho, iniciemos: Em nome do Pai, e
do Filho, e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Quem é essa mulher tão formosa, vestida de sol? / Quem é essa mulher tão bonita como o arrebol? / Quem
é essa mulher coroada de estrelas no céu
ORAÇÃO INICIAL
Animador: O mês de agosto é dedicado às vocações com o objetivo de
conscientizar nossas comunidades sobre
a necessidade de colaborar com os trabalhos de animação vocacional. Por isso,
em cada domingo seremos convidados a
refletir e intensificar nossas orações vocacionais. Neste domingo somos convidados a refletir e rezar pela vocação a vida
consagrada.
Leitor 1: Rezemos, pelas vocações religiosas:
Todos: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos,
pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Daí coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos
sejam fiéis como apóstolos leigos, como
sacerdotes, como religiosos e religiosas,
para o bem do povo de Deus e de toda a
humanidade. Amém! (São Paulo VI)
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Hoje, temos o privilégio de
refletir a Assunção de Nossa Senhora e a
vocação à vida Consagrada. Assim, com
alegria, aclamemos ao santo Evangelho
cantando.
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
(2x) Disse a Mãe de Jesus aos serventes
fazei tudo o que Ele disser.
Leitor 2: Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 1, 39-56.

PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 3: São Josemaria Escrivá nos
recorda: “Todos somos seus filhos; Ela
é Mãe da humanidade inteira. E agora a
humanidade comemora a sua inefável
Assunção: Maria sobe aos céus, Filha de
Deus Pai, Mãe de Deus Filho, Esposa de
Deus Espírito Santo. Mais do que Ela, só
Deus.” Com isso, somos convidados a viver essa alegria de ser filho da Santíssima Virgem Maria. Reflitamos: Temos nos
confiados à maternal intercessão da Santíssima Virgem diante das dificuldades do
cotidiano?
Leitor 4: “Os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação
nas circunstâncias mais difíceis, ao longo
de toda a história da Igreja. Hoje, temos
muita necessidade de santos, graça esta
que devemos implorar continuamente a
Deus. Os Institutos de vida consagrada,
mediante a profissão dos conselhos evangélicos, devem estar conscientes da sua
especial missão na Igreja de hoje, e nós
devemos encorajá-los nessa sua missão.”
(São João Paulo II). A Igreja nos lembra
de que a vida consagrada (Irmãs, Irmãos,
Frades, etc.) é um autêntico caminho para
a santidade. Portanto, vamos refletir: Temos incentivado a vocação religiosa entre
os jovens, sobretudo em nossas famílias?
Estamos nos comprometendo e de fato
rezando pelas vocações?
REZANDO A PALAVRA
Animador: O Papa Francisco nos lembra de que devemos tomar cuidado para
“não nos perder neste mundo, no nevoeiro da mundanidade, nas provocações e no
espírito de guerra. Precisamos de critérios
autênticos que nos guiem no discernimento”. Com isso, rezemos a consagração
a Santíssima Virgem pedindo para que ela
nos guie no verdadeiro discernimento:
Óh, minha Senhora! Óh, minha mãe!
Eu me ofereço todo(a) a vós. E em prova

da minha devoção para convosco, eu vos
consagro neste dia e para sempre o meus
olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o
meu coração, e inteiramente todo o meu
ser. E, porque assim sou vosso(a), óh incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa.
Amém!
ASSUMINDO A PALAVRA
Animador: No decorrer desta semana, assumamos o compromisso de rezar
ao menos uma dezena do terço pedindo
ao Senhor para que sustente todos os
consagrados, e dê força aos que são chamados, a fim de que possam dar uma resposta de amor a Cristo que os convida.
ORAÇÃO FINAL
Leitor 3: Terminemos o nosso encontro entregando a nós e a todos os consagrados e vocacionados à vida religiosa à
Santíssima Virgem. Roguemos confiantes:
Todos: Ó Maria Santíssima, alcançai-me esta graça: que muitos de nossa juventude sigam generosos o vosso
exemplo. Em sua virgindade consagrada,
tornem-se fecundos na santificação do
mundo; em sua pobreza evangélica, sejam ricos em tesouros do Evangelho; em
sua obediência apostólica, irradiem a alegria da liberdade dos filhos de Deus. E vós,
Virgem Santíssima, que sois medianeira
de todas as graças, tudo alcançais do coração do Pai, porque sempre o pedis por
intermédio do vosso Filho. Sabemos que
é também por vossas preces que, na Igreja de Cristo, nascem novas vocações para
a vida consagrada. Por isso mesmo, a vós
confiamos o cuidado de implorar sempre
mais vocações. Por isso também, felizes,
nós vos chamamos a Mãe dos religiosos,
a Mãe das religiosas. Amém!
Canto: Pelas estradas da vida, nunca
sozinho estás. / Contigo pelo caminho,
santa Maria vai. / Ó vem conosco, vem caminhar, / santa Maria vem.
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CÍRCULO BÍBLICO

4º ENCONTRO

“A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna.
Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus”.
João 6, 69)
Animador: Amados irmãos e irmãs,
é Deus que nos reúne aqui a fim de que
possamos escutar sua palavra e nos converter. Atentos a este chamado do Senhor,
iniciemos o nosso encontro: Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Eis-me aqui Senhor! / Eis-me
aqui Senhor! / Pra fazer tua vontade. Pra
viver no teu amor. / Pra fazer tua vontade. Pra viver no teu amor. / Eis-me aqui
Senhor! (2x)
ORAÇÃO INICIAL
Animador: O mês de agosto é dedicado às vocações com o objetivo de
conscientizar nossas comunidades sobre
a necessidade de colaborar com os trabalhos de animação vocacional. Por isso,
em cada domingo seremos convidados a
refletir e intensificar nossas orações vocacionais. No primeiro domingo é celebrada
a vocação sacerdotal e os ministérios ordenados; no segundo, o matrimônio junto à semana da família; no terceiro, a vida
consagrada; e, por fim, neste, a vocação
dos Leigos.
Leitor 1: Hoje vamos rezar pela vocação Laical:
Todos: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos,
pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos
sejam fiéis como apóstolos leigos, como
sacerdotes, como religiosos e religiosas,
para o bem do povo de Deus e de toda a
humanidade. Amém! (São Paulo VI)
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Hoje, como vimos, o Senhor
nos convida a refletirmos sobre a vocação
laical e o seguimento a vida d’Ele:
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia! / Ale-
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luia, aleluia, aleluia! (2x) Quero ouvir o
que o Senhor irá falar, / Tua palavra vai
minha vida transformar.
Leitor 2: Evangelho de Jesus Cristo segundo São João 6, 60-69.
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 3: “Deus não te arranca do teu
ambiente, não te retira do mundo, nem
do teu estado de vida, nem das tuas ambições humanas nobres, nem do teu trabalho profissional, mas, aí, te quer santo!” (São Josemaria Escrivá). No quarto
domingo do mês de agosto, a Igreja nos
convida a refletir sobre a vocação laical.
Ou seja, a nossa vocação de cristãos, que
foram consagrados através do Batismo
e vivem inseridos nas atividades cotidianas. Nesse sentido, vamos pensar: Temos
consciência da grandeza da vocação que
possuímos? Nosso cotidiano possui um
sentido cristão, e com isso damos testemunho, ou somos cristãos “de aparência”?
REZANDO A PALAVRA
Animador: Hoje, a Palavra nos recorda de que todos são chamados a salvação. E assim Cristo institui a Santa Igreja
com o intuito de nos conduzir a santidade
e a salvação. Mas, para ser santo, não é
necessário sairmos de onde vivemos, pois
“a vida corrente de um cristão que tem
fé, quando trabalha ou descansa, quando
reza ou dorme, em todos os momentos, é
uma vida em que Deus está sempre presente” (São Josemaria Escrivá). Rezemos,
portanto, pedindo à Santíssima Virgem
Maria a graça de vivermos autenticamente a nossa vocação.
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!

ASSUMINDO A PALAVRA
Leitor 3: “A Igreja não olha os leigos
como se fossem membros de segunda
categoria, a serviço da hierarquia e simples executores de ordens provenientes
do alto, mas como discípulos de Cristo
que, através do Batismo e sua inserção
no mundo, são chamados a animar todo
ambiente, atividade e relação humana
segundo o espírito do Evangelho (…) Ninguém melhor que os leigos pode desempenhar a tarefa essencial de inscrever a
lei divina na vida da cidade terrena” (Papa
Francisco).
Que essas palavras do Papa Francisco
nos motivem a falar e a testemunhar a
Salvação que vem de Cristo, para alguém
que se encontre desmotivado por alguma
doença ou qualquer outra dificuldade. É
interessante também rezar ao padroeiro
da nossa paróquia/comunidade, pedindo
a graça de termos santos leigos.
ORAÇÃO FINAL
Leitor 4: Na certeza de que, com a
graça de Deus, alcançaremos a salvação,
terminemos o nosso encontro confiando-nos à Santíssima Trindade:
Todos: Ó Trindade Santa, Amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja
como vossa “imagem terrena”: Nós vos
pedimos que os batizados atuem como
sal da terra e luz do mundo: na família,
no trabalho, na política, e na economia,
nas ciências e nas artes, na educação, na
cultura e nos meios de comunicação; na
cidade, no campo e em todo o planeta.
Isto vos suplicamos, pela intercessão da
Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristão. Amém!
Canto: Desde o ventre da minha mãe,
já me conhecia. / Antes que eu nascesse,
Jesus me escolheu. / Hoje a minha vida é
para o seu louvor. / Sigo anunciando o seu
eterno amor.

O que é
Vocação?
Falar em vocação, muitas das vezes as pessoas podem confundir com a realização da profissão, porém o que estamos
falando aqui é sobre Vocação como dom. A palavra VOCAÇÃO
deriva da palavra latina “vocare”, significa chamado. É o mistério do chamado divino e resposta de cada pessoa para exercer
uma missão no mundo, sentindo-se feliz na vocação assumida.
A Igreja Católica cultiva as vocações, isto é, cria as condições
para que cada pessoa possa dar a sua resposta livre e responsável a Deus.
Cada pessoa batizada é responsável pelo cultivo das vocações. Cada qual, vivendo com autenticidade a sua própria vocação, torna-se testemunho para outros. “O testemunho suscita
vocações”.
Podemos falar em vocação destacando as três dimensões
deste chamado: a vocação humana; vocação cristã e vocação
específica.
A Vocação Humana - é o chamado à Vida, primeira
vocação. A Animação Vocacional procura conscientizar
as pessoas a respeito da vida como dom a ser alegremente acolhido, responsavelmente assumido e generosamente partilhado segundo os dons de cada um e as
necessidades dos outros.
A Vocação Cristã - é a vocação de ser pessoa batizada,
chamada à santidade e a pertencer a uma Comunidade
de Fé, Igreja.
A Vocação Específica - Esta vocação poderíamos
usar esta frase para dizer o que é: “O que somos é
um presente que a vida nos dá. O que nós seremos é
um presente que daremos à vida” (Herbert de Souza). Ao
longo da vida, cada pessoa vai encontrando respostas,
dando sentido a sua existência e a sua vida cristã. Tal
resposta se traduz num Projeto Pessoal de Vida e se
concretiza no que se denomina vocação específica.
É a resposta livre e gratuita de cada pessoa ao chamado
de Deus, para exercer sua missão no mundo, por toda a
vida.
Dentro desta dimensão da vocação, nós encontramos a res-

INTENÇÕES
DO SANTO
PADRE

posta pessoal como a consagração para os ministérios ordenados, vocação assumida pelos diáconos, padres e bispos. E à
Vida Consagrada, a consagração nos diversos Institutos, Ordens
e Congregações de Religiosos e Religiosas; a consagração nas
Sociedades de Vida Apostólica; a consagração nos Institutos
Seculares, leigos e leigas vivendo uma missão específica em diferentes atividades. E a Vocação Cristã Leiga, a consagração no
Sacramento do Matrimônio-vocação da Família, assumida pela
maioria das pessoas.
Há também pessoas que fazem opção de permanecerem
solteiras por toda a vida. A pessoa ao receber o Sacramento do
Batismo é consagrada e passa a fazer parte de uma comunidade
de fé, Igreja. A resposta vocacional é a forma de cada qual assumir e viver a sua consagração- Vocação.
Podemos então concluir que vocação é uma escolha de
amor de Deus. Essa escolha pessoal, de amor, é concretizada de uma forma bem objetiva no Sacramento do
Batismo, que por isso se torna fundamento e fonte de
todas as vocações. É neste chão fértil, carregado de húmus divino, regado pelo sangue de Jesus, que brotam
as vocações específicas, aquelas que cabem diferentemente a cada um. Cada vocação, ou seja, cada chamado é
um dom, e a medida que cada pessoa responde e realiza
como graça e felicidade, responde a este dom gratuito
de Deus.
A vocação deve ser cultivada pela oração, pelo estudo pessoal e comunitário, buscando compreender através dos sinais que estão ao nosso redor o que o Senhor
espera de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha
medo dizer o seu sim a Deus. Ele vai mostrar sempre o
melhor caminho para que você coloque em prática este
chamado. Quando respondemos corajosamente a este
chamado, somos sempre mais felizes.
Pe. José Haroldo Medeiros, PSDP
Vigário Paroquial do Santuário Diocesano Imaculado
Coração de Maria

Intenção de oração pela evangelização – A Igreja
Rezemos pela Igreja, a fim de que receba do Espírito Santo a graça e
a força de reformar-se à luz do Evangelho.
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Vida Religiosa Consagrada:
Uma vocação entre a missão e o mistério
O primeiro e fundamental chamado divino é a vocação à vida. Deus nos chama
antes de tudo a sermos pessoas humanas, realizadas e felizes. Nossa vida é um dom,
que se torna vocação dada por Deus, que espera de nós uma resposta concreta, assim
como fez Jesus, e ele mesmo nos confere uma missão e um compromisso: “Ide pelo
mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15). O jeito de Jesus chamar é
livre, espontaneo, criativo e sensivel, nos convida e nos envia a proclamar a Boa nova
da salvação, convite este, que conciste não só em repetir suas palavras, mas sobretudo
em dar testemunho do que dele aprendemos, com gestos visìveis de amor, fraternidade, e justiça.
O apelo de Jesus continua a ressoar hoje no coração de homens e mulheres que se
abrem á sua mensagem e respondem generosamente. Aqui entramos nós consagrados
e consagradas do Senhor que ouvimos seu convite, e respondemos generosamente,
deixando nossas familias, terra e projetos para concretizar o sonho de Deus em nós,
vivendo nossa vocação, e missão, nos consagrando totalmente a Ele único e sumo bem.
Assim como nos lembra, nosso querido Papa e santo, João Paulo II: “Fortalecidas
por uma experiência pessoal de fraternidade dom de Deus, as pessoas consagradas,
como indivíduos e como comunidades, são chamadas a expandir, fortalecer e recriar a
comunhão: tornam-se ‘especialistas em comunhão, fermento de unidade para a missão’” (Vida Consagrada n.46). O chamado que Deus nos faz é para sermos luz e sal da
terra. A luz de todo batizado brilha somente quando sua vida é colocada a serviço dos
mais necessitados. O anúncio não é um prestigio de ninguém,
mas dom do mistério de Deus. Todo aquele que evangeliza o faz
pela ação do Espirito Santo. O poder de Deus age na pessoa e
corajosamente ela anuncia Jesus Cristo.
Concluo com as palavras de Santo Arcangelo Tadini, fundador da Congregação das Irmãs Operárias, que dizia às suas
filhas. “O dia da irmã operária deve ser parecido com o de Maria em Nazaré: Amor a Deus, amor ao proximo, oração, recolhimento, trabalho, mortificação e exercício de todas as virtudes.
Aqui se encontra o grande mistèrio de todas as vocações e que
nos faz dizer sim a Deus e viver o misterio de amor que se revela, e se conclue na nossa missão de batizados e enviados.
Irmã Maria Ozelia de A.Santos,iop

HISTÓRIA VOCACIONAL
Caro povo pertencente a Diocese de Naviraí, que a paz de
Cristo e o amor de Maria estejam sempre convosco.
Meu nome é João Victor, tenho 20 anos e sou natural da
cidade de Ivinhema-MS. Sou seminarista pertencente a esta
querida Diocese. Atualmente me encontro no Seminário Maior
Regional Maria Mãe da Igreja em Campo Grande, cursando o
segundo ano do Discipulado (Filosofia). Gostaria por meio desta
pequena mensagem, contar a vocês um pouco da minha trajetória vocacional até o momento.
Sou o filho do meio de uma família de 2 irmãos. Meus pais:
Mauricio Polatto e Rosilaine Gouveia de Oliveira Polatto, fazem
parte do eixo central que move a minha vocação e me impulsiona para Deus. Digo essas coisas, pois existe uma frase que quando a ouvi pela primeira vez, passei a tomá-la como referência
em minha vida: “Nunca perca de vista o seu ponto de partida”
- Santa Clara de Assis.
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O meu ponto de partida se deu
no ano de 2006 no Projeto Nova Jerusalém em Ivinhema, projeto este,
que acolhe dependentes químicos e
moradores de rua. Eu tinha apenas
5 anos de idade quando meus pais
deixaram a vida comum que antes
tínhamos em família, para trabalharem diariamente como voluntários
nesta comunidade. Portanto, foi vivendo naquele ambiente e foi
vendo meus pais trabalharem para pessoas que muitas das vezes nem sequer conhecíamos, que eu recebi a primeira fagulha
do infinito amor de Deus em meu coração. Foi ali, vendo meu
pai deixar até mesmo o seu emprego que nos dava algum sustento, para assim poder vender verduras nas ruas, a fim de arcar com algumas despesas ordinárias do Projeto. Foi ali, vendo

Ministério Ordenado:
o amor do Coração de Jesus!
A Igreja possui a missão de anunciar a Boa Nova de seu
Amado; como noiva esponsal do Cordeiro, canta, louva e proclama que o seu Mestre é o Senhor do céu e da terra e que
todas as criaturas lhe pertencem, e, Ele é a visibilidade do Amor
Trinitário. A Igreja vive dessa verdade fundamental: “ide e fazei
discípulos todos os povos; batizando-os em nome do Pai, e do
Filho e do Espírito Santo”(Mt 28,19-20). E, nessa missão e identificação com a obra trinitária a Igreja – por mandato de Cristo
– escolhe dentre o povo de Deus uma porção de homens para a vivência mais íntima no ministério da
proclamação evangélica. O papa Bento XV em
catequese, assim enfatiza que “o ministério
ordenado é configurado com a incumbência
da Mãe Igreja, portanto, a vocação ministerial não é privilégio de alguns poucos no
seio eclesial, mas testemunho de homens
comprometidos com o Evangelho”.
O ministério ordenado possui sua
essência na apostolicidade eclesial: o
Senhor Jesus chamou a Si homens que
vivessem mais perto de seu coração
bendito e experimentassem a força de
seu amor. São João Paulo II, diz que “os
chamados a essa vida mais próxima do
Mestre devem abandonar tudo, perder tudo
(ambições radicalmente humanas); até mesmo certos direitos naturais para se tornarem
livres para o amor”. Portanto, o ministério ordenado radica-se na liberdade para amar, ou seja, vidas
sem compromissos seculares para que estejam “livres para a
pregação evangélica”. Dom Bosco, certa vez, disse que “o ministro ordenado é aquele que se debruça sobre o peito de Jesus e
se rende ao seu amor, e, depois com felicidade ímpar anuncia a
todo coração humano as batidas de amor do coração de Jesus”.
A verdade do ministério ordenado está na vivência solícita
e intrínseca ao Amor de Cristo Sacerdote: homens de todos os

tempos e lugares que perceberam em suas histórias pessoais
com vitórias e fraquezas, virtudes e vícios, sonhos e desânimos,
que a paz e a inteireza de Cristo os tocaram e os fizeram se
colocar a caminho da fé não como heróis ou privilegiados, mas
como amigos de Cristo. O ministro ordenado possui sua “raiz de
consciência de ser” na fileira apostólica: Cristo não escolheu os
perfeitos em moral, os sabidos, os bons administradores, os das
castas econômicas ricas ou os sabichões em política e estratégias humanas, mas os que o seu coração bendito quis a
fim de que experimentassem a força redentora de
seu amor e o proclamasse. Aquele que chamou
os ministros ordenados os leva à completude
do amor em desprendimento, castidade e
obediência
Sendo assim, a amizade com Cristo é a
fonte, a relação e o prêmio do ministério
ordenado, haja vista, que a humanidade é valorizada no amor e na liberdade
para o anúncio evangélico. Para longe
de ambições pessoais ou projetos tão
somente sociais o ministro ordenado é
identificado como “o fiel amigo de Cristo” de quem tudo aprendeu e, por isso,
o transmite com dedicação amorosa. O
testemunho da vida ministerial está radicalmente referenciado nas ações de Jesus Cristo, o Bom Pastor; tudo advém da bondade de
Cristo: o chamado (pela Igreja), o seguimento e a
configuração. Portanto, o ministério ordenado possui
essa realidade sublime: Jesus chama os que Ele quer! Assim
sendo, não é ação egoísta e nem tampouco projeto social, mas
no coração da Igreja viver da intimidade com o Amor Cristo e
ser o seu testemunho evangélico.

minha mãe cozinhar, lavar, passar e até mesmo fazer curativos
em algumas pessoas, que mesmo pequeno, percebi naquelas
atitudes, na felicidade em que desempenhavam aquelas tarefas, uma vós que soava no fundo do meu coração e me dizia:
“Vem e segue-me”.
Com o passar do tempo, nos mudamos para a cidade de
Novo Horizonte do Sul-MS. Como de costume, minha família
sempre foi muito participativa na Igreja. Logo, eu me encontrava desempenhando várias funções na Paróquia, como: catequista, coroinha, participava de movimentos como o Decolores e o
acampamento. Porém, aquela “voz” que sempre me acompanhou, se tornava cada vez mais forte. E aquelas atividades na
Paróquia não pareciam o bastante, não saciavam a sede que em
mim habitava. Foi quando nos dias 6 e 7 de setembro de 2014,
eu decidi jogar as redes para águas mais profundas. Decidi dar
um passo mais “radical”, quem sabe aquela sede insaciável diminuísse com essa resposta. Portanto, no dia 12 de fevereiro
de 2018, do portão do Seminário Propedêutico da Diocese de
Naviraí eu me despedia de meus pais. E aqui estou eu. Já fazem exatos 3 anos e 3 meses, e aquela cede de outrora, parece
aumentar a cada dia, a cada etapa que avanço rumo ao sacerdócio. Parece que quanto mais me aproximo do dia esperado,
mais me vejo exercendo as atividade cabíveis a um padre, po-

rém, com um diferencial, com aquele mesmo sorriso que meus
pais tinham quando ajudavam aquelas pessoas, que sem dúvida
eram o próprio Cristo. Aos jovens, gostaria de deixar algumas
breves palavras. Não tenham medo de se jogarem em um mundo, que por algumas pessoas é considerado “radical”.
Bom, se para seguir a Cristo é necessário ser radical, que
assim seja, vale a pena ser radical!

Padre Ewerton Garcia Costa
Catedral Nossa Senhora de Fátima

João Victor Polatto
Seminarista da Diocese de Naviraí
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Conhecendo a formação
do Padre Diocesano
A maior parte das pessoas não conhecem a trajetória de quem abraça ao sacerdócio católico, e quando descobrem
admiram-se pela formação que o seminarista recebe.Aqui trazemos para vocês um passo a passo da formação do
seminarista rumo ao sacerdócio, explicando cada etapa e dinâmica do processo forma vo.

1

3

2

4

5

Seminário
Propedêutico

Seminário
de Filosoﬁa

Seminário
de Teologia

Diaconato
Transitório

Ordenação
Sacerdotal

É a primeira fase da
formação rumo ao
sacerdócio, é
indispensável pois
foca de forma
bastante especíﬁca
nas dimensões
humana, espiritual,
intelectual e
pastoral do
candidato. É
também um tempo
de aprofundamento
do discernimento
vocacional, onde o
seminarista
desenvolve diversos
trabalhos pastorais
e também conhece
a vida forma va.

Nesta etapa, o
jovem inicia o curso
superior de ﬁlosoﬁa
e disciplinas no
Seminário de
complementação
da formação
religiosa com
estudo de
documentos
importantes da
Igreja, estágios em
paróquias e
a vidades de
pastorais e
movimentos.Fase
essencial pois
prepara o
seminarista para a
teologia.

Após formado em
ﬁlosoﬁa, o
candidato ingressa
no curso de
teologia onde
passará por uma
fase de
aprofundamento
em doutrina da
Igreja, áreas do
saber teológico,
sagradas escrituras,
liturgia, direito
canônico etc. É
estágio principal da
formação, é aqui
que o candidato
através da
complementação
de tudo o que
aprendeu torna-se
apto para receber
as ordens sacras.

Uma vez concluído
todos os estudos
necessários, o
Seminarista é
ordenado Diácono
Transitório, que
como o próprio
nome diz é um
período de
transição. Todos os
padres, bispos,
cardeais são
diáconos para
depois receberem o
ministério
sacerdotal. Neste
período, ele servirá
durante 06 meses
uma comunidade
ou paróquia
exercendo assim o
primeiro grau da
ordem.

O momento tão
aguardado se dá no
dia da Ordenação
Sacerdotal, onde o
então diácono
recebe através da
unção das mãos e
oração
consecratória pelo
Bispo Diocesano o
segundo grau da
ordem, o
presbiterato.A
par r deste
momento ele age In
Persona Crhis (Na
pessoa de Cristo)
quando administra
os sacramentos.

Conteúdo por: Felipe Bauer

E você, já pensou em ser Padre?
Faça o seu discernimento vocacional!
Seminário Propedêu co Cristo Sacerdote
(67)3461-9506
Rua Centauro, nº 290
seminariocristosacerdotee
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Ordenação Presbiteral
Servir a exemplo do Bom Pastor
A Diocese de Naviraí, meus familiares e eu,

Diácono Paulo Santos da Silva
temos a alegria de convidar Vossa Senhoria e Ilustríssima família
para participarem da Solene Celebração Eucarística, na qual,
pela imposição das mãos e oração consecratória do Exmo.
Reverendíssimo Dom Ettore Dotti, bispo diocesano de Naviraí,
serei ordenado Sacerdote, para o serviço da Santa Igreja e povo
de Deus.

Dia 14 de agosto de 2021 às 17h00 (horário local) na Catedral
Nossa Senhora de Fátima.
Primeira presidência: 15 de agosto de 2021, Solenidade
da Assunção de Nossa Senhora às 10h00 (horário local)
na Catedral Nossa Senhora de Fátima.
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FAMÍLIA: BERÇO DE
TODAS AS VOCAÇÕES!
O desenvolver e descobrir de uma vocação é algo simples e ao mesmo tempo
complexo, que exige tanto do ser vocacionado como das pessoas e ambiente
que o cerca, pois quanto mais acolhedor
e orante, mais claro e seguro se torna a
decisão.
A ajuda e aceitação da família é fundamental no fortalecimento e estrutura
da vocação. Uma família que busca ter
Deus como alicerce, ainda que em muitos momentos sinta que está fundada na
areia diante dos acontecimentos e sofrimentos que surgem, diante das dúvidas
e incertezas na condução e resolução do
que advém no dia a dia, mesmo assim,
consegue propiciar uma escolha livre e
verdadeira.
Essa comunhão com Deus, não só na
oração, mas no confiar a Ele a condução
da vida pessoal e familiar permite que o
amor, respeito e doação sejam vividos

na sua totalidade e que tenham Deus como centro de
suas vidas.
Muitas vezes sufocamos uma vocação, seja ela
familiar ou religiosa, pelo
simples fato de não vivermos bem a nossa vocação
familiar ou embora a vivamos, não nos
esforçamos para que nossos filhos lutem
contra a voz do mundo, que vai contra
toda a estrutura familiar e não só corremos o risco de sufocá-la, mas de impor
aos nossos qual vocação seguir, taxando
quem vai ser pai, mãe ou padre...
Mas só se desenvolve uma vocação
num ambiente composto por pai, mãe e
irmãos?
Não, ela pode nascer de uma pessoa
que não tem família, ou a tem, mas é desestruturada, onde a violência física e/
ou verbal, o desrespeito, a falta de amor

fazem parte do cotidiano. Esse ser pode
sim sentir o chamado de Deus, mas é
muito mais fácil colher frutos onde o Espírito Santo foi semeado.
A vocação é um processo de gestação, onde o Espírito Santo encontra um
coração capaz de acolhê-lo, vai tomando
forma até o momento do nascimento,
onde esse ser está pronto a assumi-la
verdadeiramente.
Casal Paulo e Mara Itada
Paróquia Santo Antônio de Pádua –
Batayporã/MS

A VOCAÇÃO LAICAL: “SER SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO.”
“Vós sois o sal da terra; vós sois a luz do mundo”(Mt 15,1316) este foi o mandato de Jesus para os seus discípulos e a
missão que a eles conferiu. Ser sal da terra e luz do mundo é
condição irrenunciável para quem se torna um discípulo de Jesus, disposto a anunciar, fomentar e herdar o Reino dos Céus.
Depois de nos ter apresentado o seu plano pastoral no Sermão
da Montanha, Jesus agora nos faz responsáveis pela vida dos
nossos irmãos e irmãs.
O laicato se refere aos laicos, ou seja, aos leigos. Aqueles homens e mulheres, batizados, mas não ordenados, ou que
não são Religiosos (as) Consagrados (das), e sendo a maior parte da Igreja, os leigos têm um chamado próprio e específico no
anúncio do Reino de Deus dentro da secularidade temporal.
Atuam diretamente na presença concreta da Igreja, nos mais
diferentes espaços sociais e culturais, levando o amor extraordinário de Deus por todos e cada um no ordinário do cotidiano.
Os leigos tomam parte do povo de Deus a partir da
sua vocação específica em virtude do Batismo. O Batismo é o
primeiro dos sacramentos da vida cristã. Por meio dele, somos
incorporados em um novo modo de existir, o existir em Cristo.
Como sacramento da fé, ele é o que, primeiramente, une o Povo
de Deus, é o que torna todos membros de um só Corpo, que é
a Igreja. Dessa forma, assim como clérigos e religiosos, os leigos também constituem e são Igreja, participantes da missão de
Deus no mundo.
Os Cristãos leigos pela iniciação cristã, como discípulos de
Jesus, receberam a missão de ser “sal da terra e luz do mundo”
na Igreja e na sociedade (cf. CNBB, 2016, Doc. 105). O sal e a luz
são símbolos antiquíssimos que remontam a conservação e iluminação do que deve permanecer, continuar e durar, possuem
significado singular para o ser cristão leigo e leiga. Sal e luz não
existem para si mesmos, mas para dar sabor e iluminar, assim,
a Igreja e nenhum cristão vivem para si mesmos, mas sim, para
sair de si e dar sabor e iluminar as mais diversas e complexas
realidades do mundo, a partir do amor salvífico do Senhor (cf.
CNBB, 2016, Doc. 105, Nº. 13).

O papel do cristão é único, insubstituível. Se o cristão falha
na sua fidelidade à mensagem do Evangelho, deixa uma lacuna que ninguém poderá preencher. Ele é chamado a renovar
a sociedade, comunicando-lhe os valores de Deus. A presença
de um cristão fiel e santo estimula os irmãos a se converterem.
Mais do que nunca, nos tempos atuais, em que tanto se fala de
corrupção e imoralidade, é hora dos cristãos sanearem o mundo com a luz de Cristo.
“Por nós mesmos não somos sal, mas insípidos; por nós
mesmos não somos luz, mas trevas tenebrosas! Mas, em Cristo,
damos sabor ao mundo e somos reflexos da luz do Senhor! Não
somos luz, mas iluminados pela luz de Cristo, refletiremos a luz
sobre o mundo tenebroso, como a lua que, sem ter luz própria,
mas iluminada pela luz do sol, ilumina de modo belíssimo a noite escura… Eis a nossa missão, eis a nossa vocação, eis a ordem
que o Senhor nos dá e só compete a nós, como nos perguntava
Paul Claudel, poeta francês, convertido a Cristo na metade do
século XX: “Ó vós, cristãos, que tendes a luz, que fazeis com essa
luz?” Ó irmãos, ó irmãs! “Brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que
está nos céus!” (Dom Henrique Soares Costa).
Renata Sena Hervatini
Paróquia Catedral Nossa Senhora de Fátima
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Oração pelas vocações
Jesus, mestre divino que chamastes os
apóstolos para vos seguirem, continuai a
passar pelos nossos caminhos, pelas
nossas famílias, pelas nossas escolas. E
continuai a repetir o convite a muitos de
nossos jovens. Dai coragem às pessoas
convidadas, dai forças para que vos
sejam fiéis como apóstolos leigos, como
sacerdotes, como religiosos e religiosas
para o bem do povo de Deus e de toda a
humanidade. Amém!
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