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Sejam bem-vindos ao nosso Informativo
Diocesano de setembro! Durante setembro, a Igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia, período em que se busca de maneira
especial desenvolver o conhecimento da
Palavra de Deus e a aplicação desta na vida
cotidiana. O Mês da Bíblia deste ano tem
como tema a Carta de São Paulo Apóstolo
aos Gálatas e o lema: “pois todos vós sois
um só em Cristo Jesus” (Gl 3,28d).
A Palavra de Deus é uma pessoa: JESUS
CRISTO! E Ele é nosso elo de unidade que nos congrega em um só rebanho
com um só pastor (cf. João 10,14-16). A Bíblia não deve ser um motivo de cisão
ecle- sial, mas quando lida e vivida segundo a sagrada Tradição é fonte de vida
e verdade, já que Deus é a verdade, e manifestou a sua vontade nas Sagradas
Escrituras. Ela é, portanto, digna de toda confiança. Assim está escrito: “A lei do
Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples.” (Salmos 19,7). “O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente; os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente.” (Salmos 19,9).
O tema central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Senhor nos
testificou a veracidade da Escritura. Os escritores do Novo Testamento de igual
forma são dignos de credibilidade já que os discípulos receberam a ordem do
próprio Messias para proclamar a Boa Nova da Salvação. Embora redigida por
seres humanos, os Textos Sagrados são conduzidos pela ação do Espírito Santo
que se usa da sensibilidade humana para olhar os fatos aos olhos da fé e assim
perceber o querer e ação de Deus na vida e na história do povo de Deus.
Neste Informativo Diocesano você encontrará preciosos textos que lhe ajudará a compreender mais sobre a Bíblia. Lembre-se de que a nossa vivência
cristã com a Palavra de Deus não se resume apenas no mês de setembro, mas, é
um encontro diário do cristão com o Senhor que lhe comunica na cotidianidade
de nossas vidas a sua divina vontade.
Aprendamos de Maria Santíssima, que soube meditar tudo no seu coração e
transformou em prática a fé que lhe foi transmitida (cf. Lc 2,19).
Pe. Paulo Santos da Silva
Diretor do Informativo Diocesano
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ANIVERSÁRIANTES

DIAGRAMAÇÃO
Renan Schulter

02/09 – Pe. Osvaldecir Leandro Mendes – Nasc.
02/09 – Diácono Ilton Tenório Albuquerque – Nasc.
08/09 – Pe. Bernardus Sapu, SVD – Ordenação Presbiteral
14/09 – Ir. Maria do Rosário (Companhia das Filhas da Comunidade
de São Vicente de Paulo) - Consagração
15/09 – Diácono Licino Firmino – Ordenação Diaconal
18/09 – Pe. Jaime Bernadi, PSDP – Nasc.
19/09 – Ir. Lourença Chilombo Eduardo Mangolo (Cong. das Irmãs
de Santa Catarina de Sena) – Nasc.
24/09 – Pe. Antônio Marinho – Nasc.
27/09 – Diácono Licino Firmino da Silva – Nasc.
28/09 – Pe. Jaime Bernadi, PSDP - Ordenação Presbiteral
29/09 – Pe. Maurimus Dominggus, SVD – Ordenação Presbiteral
29/09 – Ir. Liliana Berta Defrancesco (Cong. Irmãs Operárias da Santa
Casa de Nazaré) – Profissão Religiosa
29/09 – Ir. Araci Tereza (Pequenas Irmãs da Sagrada Família) – Nasc.
30/09 – Pe. José Haroldo de Oliveira Medeiros, PSDP – Ord. Presbiteral
30/09 – Ir. Débora Samiolini (Cong. Irmãs Operárias da Santa Casa de
Nazaré) – Profissão Religiosa

DATAS IMPORTANTES

08/09 – Natividade de Maria
14/09 – Exaltação da Cruz
20/09 – Criação Paróquia São Pedro e São Paulo – Nova Casa Verde

PALAVRA DO PASTOR

MARIA NA IMAGEM DE NOSSA
SENHORA DAS DORES
Desde quando começou a pandemia na Diocese toda intensificamos nossas
preces a Deus pela intercessão de Maria. Setembro nos apresenta mais uma
imagem de Maria, mas um pouco diferente: é Nossa Senhora das Dores.
Nossa mente é convidada a se destacar do comum, bonito e suave rosto de
Maria para contemplar, pelo contrário, o rosto de Maria triste e sofrido. Qual
o sentido das dores dela e por que associar Maria a esse duro momento de
pandemia?
A Veneração a Nossa Senhora das Dores, sobretudo nesse momento, nos
ajuda a refletir sobre vários aspectos: primeiramente ela representa a experiência da dor conhecida para cada um de nós e ainda nos recorda a im- potência e
incapacidade humana de resolver todos os problemas, embora queira ser um
convite para enfrentá-los e solucioná-los.
Além da derrota e da angústia, nos sofrimento a nossa fé, também, é sempre posta à prova. Experimentamos que a fé não resolve o sofrimento humano,
mas o cristão constata que a fé o alivia, e sobretudo o transforma. Os documentos da Igreja são uma luz a esse respeito: “O cristão sabe que o sofrimento não
pode ser eliminado, mas pode receber sentido, pode tornar-se um ato de amor,
entregue nas mãos de Deus que não nos abandona e, assim, ser uma etapa de
crescimento na fé e no amor. Ao homem que sofre, Deus não dá um raciocínio
que explique tudo, mas oferece a sua resposta na forma de uma presença acompanhante, de uma história de bem que une toda história de sofrimento para
abrir nela uma passagem de luz ”. (Lumen fidei 57).
A fé, também, alimenta a nossa esperança nos ajudando a reconhecer os
sinais positivos em qualquer situação: “A esperança nos dá a coragem de nos
colocarmos do lado do bem, mesmo quando parece sem esperança. Claro, em
nossos muitos sofrimentos e provações, sempre precisamos até mesmo de nossas pequenas ou grandes esperanças - uma visita benevolente, cura de feridas
internas e externas, da resolução positiva de uma crise, e assim por diante”.
(Encíclica de Papa Bento XVI Spe salvi).
A fé, também, nos fortalece na caridade. A caridade é antes de tudo um
dom de Deus a ser aceito e experimentado na manifestação do amor de Jesus.
Mas o dom do amor de Deus cresce em nós na medida em que o oferecemos
ao nosso vizinho. Cada pessoa humana, cada ser vivo, qualquer que seja sua
condição, precisa de amor e se torna grande no amor.
Maria experimenta tudo isso ao acompanhar o Filho Jesus, sobretudo na
hora da sua crucificação. Aos pés da cruz Cristo entrega o discípulo amado a
Maria e ao mesmo tempo entrega Maria ao discípulo amado. Essa Maria, naquela hora de sofrimento, é Nossa Senhora das Dores. Ela experimenta na viva
pele a perda do Filho, o abalo dos discípulos e sofrimento dos que o haviam
conhecido e amado. Naquela hora ela é entregue a nós, discípulos amados para
que no sofrimento não caminhemos sem ela, e recomenda a ela de nunca nos
abandonar. A ela, ainda, nós queremos nos dirigir.
Nesse tempo duro para a humanidade, Nossa Senhora das Dores nos ensinou a mantermos viva a nossa fé, a enfrentarmos a pandemia com firme e
positiva esperança e a olharmos com maior caridade aos que ao nosso redor
precisaram de comida, de um cobertor e mais amor.
Continue ela a caminhar conosco, que ainda tanto precisamos, a nos manter
e ser sempre piedosos, esperançosos e caridosos.
Chegue a todos o meu abraço e a minha benção.
Vosso bispo dom Ettore Dotti – CSF.
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Mês da Bíblia 2021:

“pois todos vós sois um só em Cristo Jesus” (Gl 3,28d)
Como cristãos católicos temos ou, ao
menos deviríamos saber que o mês de
setembro é dedicado à Palavra de Deus,
isto é, a Bíblia. Nossas comunidades nas
muitas paróquias sempre procuram viver
bem este momento. Em sintonia com o
Pároco, nossos leigos sempre procuram
dar o real sentido a este momento, preparando ambientes nas Igrejas, cantando
músicas relacionadas à Bíblia nas celebrações litúrgicas, realizações de catequeses sobre a Palavra de Deus e assim
por diante. Neste ano, sofremos ainda
com a grave pandemia, no entanto, não
deixaremos de vivenciar essa proposta do mês de setembro, que tem como
tema a carta de São Paulo aos Gálatas:
“pois todos vós sois um só em Cristo Jesus” (Gl 3,28d).
Com está carta, Paulo quer exortar a
comunidade dos Gálatas que é a partir
do Batismo e do revestimento total de
Cristo Nosso Senhor, que todos nós temos a condição de filhos de Deus em plena unidade. “Não há judeu nem grego,
não há escravo nem livre, não há homem
nem mulher” nestas palavras do apóstolo dos gentios, é possível totalmente
vermos o tema da unidade, pois, para
aqueles que receberam o Sacramento do
Batismo e possuem Cristo como redentor
se tornam parte de um mesmo corpo, e
ganham a filiação Divina como herança.
O Professor da PUC Goiás, Joel Ferreira e autor do texto-base do Mês da Bíblia
2021, aponta duas boas pistas para entendermos um pouco mais esta epístola

Antes de ler a Bíblia, reze esta
oração de São João Crisóstomo
Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração
para que eu possa ouvir a tua Palavra, que eu entenda e
faça a tua vontade, pois sou um peregrino na Terra. Não
escondas de mim os teus mandamentos, mas abre os
olhos, para que eu possa perceber as maravilhas da tua
lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da tua sabedoria. Em ti coloco minha esperança, ó meu Deus, de
iluminar minha mente e meu entendimento com a luz do
teu conhecimento; não apenas para valorizar as coisas
que estão escritas, mas para realizá-las, pois tu és a luz
para aqueles que jazem nas trevas, e de ti vem toda boa
ação e toda graça. Amém
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aos Gálatas: 1º) existia um conflito no início do cristianismo que envolvia judeu-cristãos e gentio-cristãos; 2º) este texto
de Paulo refere-se a um “Hino Batismal”,
e explica que todos os cristãos são filhos
de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque
todos foram batizados e se vestiram de
Cristo. Muitas vezes nos falta o sentimento e consciência de união com os
nossos outros irmãos e irmãs. Com isso,
provocamos a exclusão, falta de amor e
caridade para com o próximo.
Se naquele tempo, São Paulo já enfrentava um conflito de desunião entre pessoas, cabe-nos perguntar agora:
“Como será que ele iria encontrar as
nossas Paróquias e comunidades neste
tempo? Unidas ou desunidas?” Em um
primeiro momento a resposta pode ser
cara e muito difícil a ser dada por nós.
Contudo, podemos aproveitar este mês
da Bíblia de 2021 justamente para encontrarmos boas respostas para essa
pergunta que nos implica uma séria reflexão sobre o nosso comportamento
dentro de nossas comunidades.
Que neste novo mês da Bíblia possamos abrir os nossos corações para a doce
ação do Espírito Santo, afim de que cultivemos a leitura e a meditação da Palavra
de Deus, coloquemos em prática os ensinamentos de Nosso Senhor relatados
nas Sagradas Escrituras e para que vivamos a verdadeira unidade como irmãos
que está fundamentada em Cristo.
Seminarista Adimilson Junior

CÍRCULO BÍBLICO

1º ENCONTRO

“Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar”

Animador: Amados irmãos e irmãs,
é Cristo que nos reúne e nos convida ao
encontro com Ele, por meio da Sagrada Escritura. Deste modo, sintamo-nos
acolhidos pela inesgotável misericórdia
de Deus. Iniciemos nosso encontro: Em
Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: É como a chuva que lava, é
como o fogo que abrasa. / Tua palavra
é assim não passa por mim sem deixar
um sinal (2x)
ORAÇÃO INICIAL

Animador: Amados irmãos e irmãs,
por meio deste santo Evangelho deparamo-nos com a inesgotável misericórdia
de Deus, que se estende a todos os seus
filhos e filhos. Rezemos um trecho do
Salmo 50 contemplando a misericórdia
de Deus:
Todos: Tende piedade, ó meu Deus,
misericórdia! Na imensidão de vosso
amor, purificai-me! Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente
a minha culpa! Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um
espírito decidido. Ó senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim
o vosso Santo Espírito! Meu sacrifício é
minha alma penitente, não desprezeis
um coração arrependido!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Por meio deste Evangelho, a
santa Mãe Igreja nos dá a graça da esperança. Nosso Senhor, por diversos meios,
nos recorda que as difíceis circunstâncias da vida podem transformar-se em
Deus e através de sua misericórdia.
Leitor 2: Preparemos o nosso coração para escutar o Santo Evangelho,
atentos aclamemos e ouçamos a Cristo
que fala conosco:
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
7,31-37
PARTILHANDO A PALAVRA

a) Neste Evangelho, vemos que Deus
se utiliza de todos os meios para buscar
os filhos que sofrem. Antes que O busquemos, é Deus que nos estende a mão
para que possamos nos levantar apoiando-nos em Suas forças. Deus nos busca
e se utiliza de todos os meios para que
larguemos a vida de pecado e descubramos uma nova vida. Contudo, como recorda o Papa Francisco, Nessa ocasião,
assim como noutras, Jesus age sempre
com discrição. Não quer impressionar o
povo, não está à procura da popularidade nem do sucesso, mas só deseja fazer
o bem às pessoas. Com esta atitude, Ele
ensina-nos que o bem deve ser praticado sem clamores, sem ostentação, sem
“tocar a trombeta”. Deve ser praticado
em silêncio.
b) “É precisamente o coração, ou
seja, o núcleo profundo da pessoa, que
Jesus vem «abrir», libertar, para nos
tornar capazes de viver plenamente a
relação com Deus e com o próximo. Ele
fez-se homem porque o homem, que o
pecado tornou interiormente surdo e
mudo, possa ouvir a voz de Deus, a voz
do Amor que fala ao seu coração e assim, por sua vez, aprenda a falar a linguagem do amor, traduzindo-a em gestos de generosidade e de doação de si
mesmo.” (Papa Francisco).
REZANDO A PALAVRA
Leitor 3: “Só experimentando o perdão, só nos reconhecendo amados por
um amor gratuito, maior do que a nossa miséria, mas também maior do que a
nossa justiça, entramos finalmente num
relacionamento deveras filial e livre com
Deus” (Papa Bento XVI).

Leitor 4: Rezemos ao Bom Deus pedindo a graça de buscarmos e acolhermos a Sua inesgotável misericórdia:
Lado A: Senhor Jesus Cristo, Vós que
nos ensinastes a sermos misericordiosos
como o Pai Celeste e nos dissestes que
quem Vos vê, vê a Ele, mostrai-nos o
Vosso rosto e seremos salvos. Vós sois o
rosto visível do Pai invisível, do Deus que
manifesta Sua onipotência, sobretudo
com o perdão e a misericórdia.
Lado B: Fazei que a Igreja seja no
mundo o rosto visível de Vós, Senhor,
ressuscitado e na glória. Vós quisestes
que os Vossos ministros fossem também
eles revestidos de fraqueza, para sentirem justa compaixão por aqueles que
estão na ignorância e no erro: fazei que
todos os que se aproximarem de cada
um deles sintam-se esperados, amados
e perdoados por Deus.
Todos: Nós Vos pedimos, por intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia,
a Vós que viveis e reinais com o Pai e o
Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém!
ORAÇÃO FINAL
Animador: Terminemos o nosso encontro, confiando nossa vida à Santíssima Virgem Maria, rogando para que ela
nos auxilie a sempre retornar das regiões longínquas de nossas vidas, e nos
ensine a participar da verdadeira alegria
de uma autêntica vida cristã:
Todos: À vossa proteção recorremos,
Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as
nossas súplicas em nossas necessidades,
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita. Amém!
Canto: Um dia escutei Teu chamado,
divino recado batendo no coração. / Deixei deste mundo as promessas e fui bem
depressa no rumo da Tua mão. / Tu és a
razão da jornada, Tu és minha estrada,
meu guia, meu fim. / No grito que vem
do Teu povo, Te escuto de novo, chamando por mim.
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CÍRCULO BÍBLICO

2º ENCONTRO

“Tu és o Messias”
Animador: Estimados irmãos e irmãs em Cristo, sintamo-nos acolhidos
para nosso encontro! Que possamos
nos sentir envolvidos pelo amor de Cristo que nos convida a uma vida feliz por
meio de uma autêntica renúncia a tudo
que nos distancia de seu amor. Iniciemos: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
Canto: Eu vou deixar me guiar e me
abandonar no teu querer. / Preciso fazer a tua vontade em minha vida. / Eu
seguirei, eu irei aonde fores Senhor.
(2X) /
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Amados irmãos e irmãs,
por meio do Evangelho de hoje, o Senhor nos convida a um autêntico exame de consciência, para que possamos
reconhecer quem é Jesus Cristo e qual
o local que destinamos a Ele em nossa
vida. Rezemos pedindo a graça da humildade, a fim de que contemos com a
providência divina.
Todos: Ó Deus, Vós que resistis aos
soberbos e concedeis a graça aos humildes, concedei-nos a virtude da verdadeira humildade, de que a vosso Filho Unigênito foi tão perfeito modelo, a
fim de que nunca provoquemos com o
nosso orgulho a vossa indignação, mas
consigamos pela humildade os dons da
vossa graça, por Nosso Senhor Jesus
Cristo. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: São João da Cruz nos recorda o valor do “conhecimento próprio,
que é o primeiro passo que a alma tem
que dar para chegar ao conhecimento
de Deus.” Deste modo, é necessário
que saibamos fazer um autêntico exame de consciência, com o intuito de
reconhecer o que precisamos renunciar
para verdadeiramente conhecermos e
seguirmos a Cristo.
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Leitor 2: Através do exame de consciência conseguimos confrontar a nossa
vida para com a vontade de Deus, a fim
de que possamos estar cada vez mais
próximos de Cristo. Assim, decididos
a dar uma resposta de amor a Cristo,
aclamemos o Evangelho cantando:
Canto: Vai falar no evangelho Jesus
Cristo, aleluia! / Sua palavra é alimento
que dá vida, aleluia! / Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. (2X)

a felicidade só nas coisas ou nas pessoas que tratamos como coisas. Mas
a felicidade encontramo-la somente
quando o amor, aquele verdadeiro, nos
encontra, nos surpreende, nos muda. O
amor transforma tudo! E o amor pode
mudar também a nós, cada um de nós.
Demonstram-no os testemunhos dos
santos” (Papa Francisco)

Leitor 3: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo São Marcos
8,27-35.

Leitor 4: “A história do Cristianismo
oferece uma corrente ininterrupta de
milhares de almas – homens, mulheres,
crianças –, que, sustentadas pela fé e o
amor cristão, souberam abraçar a Cruz,
a renúncia, o sacrifício, os tormentos e
a morte, com a alma cheia de paz, felizes por dar a vida, unidos à Cruz de
Cristo, pela salvação do mundo. São
impressionantes os relatos de incontáveis mártires – antigos e atuais – que,
com o exemplo, humanamente inexplicável, da sua paz de alma no meio
das torturas, converteram muitos dos
que os contemplavam e até alguns de
seus próprios carrascos.” (Pe. Francisco
Faus)
Leitor 5: Rezemos ao Senhor pedindo a graça de nos entregar completamente a Ele.
Todos: Tomai, Senhor, e recebei,
toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo quanto tenho e possuo de Vós, Senhor, o entrego e restituo
para que disponhais de tudo segundo a
vossa vontade. Concedei-me somente o
vosso amor e a vossa graça, que isto me
basta, e não desejo outra coisa da vossa
misericórdia infinita. Amém!

PARTILHANDO A PALAVRA
a) Neste Evangelho o Senhor Jesus
nos convida a responder uma fundamental pergunta: Quem é Jesus? Ou
seja, Cristo se dirige aos que já estão
com Ele (como nós), mas que correm
o risco de criarem uma falsa imagem a
respeito dele, não se dando conta de
tudo que é Ele e deste modo, correndo o grave risco de poder seguir a Jesus
por motivos diversos e que se afastam
da verdade da fé. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é
o nosso Divino Salvador, que pelo seu
Sangue resgatou da escravidão do pecado e abriu as portas da eternidade.
Deste modo, reflitamos: Na nossa caminhada de cristãos, Jesus Cristo é verdadeiro Deus ou estamos seguindo-o
movido por alguns interesses pessoais,
materiais ou até somente em busca de
curas físicas?
b) “Jesus diz-nos que para o seguir,
para sermos seus discípulos, é preciso
renegar-se a si mesmos (cf. v. 34), isto
é, renegar as pretensões do próprio
orgulho egoísta, e carregar a própria
cruz. Depois dá a todos uma regra fundamental. E qual é esta regra? «Quem
quiser salvar a sua vida, perdê-la-á».
Muitas vezes na vida, por vários motivos, erramos o caminho, procurando

ORAÇÃO FINAL

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!

CÍRCULO BÍBLICO

3º ENCONTRO

“Vendo as multidões, teve grande compaixão
delas, porque andavam cansadas e desgarradas,
como ovelhas que não têm pastor. (Mc 9, 36)
“A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros.” (Mc 9, 37)

Animador: Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro! Iniciemos: Em Nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
Canto: Vem, vem, vem, Espírito Santo,
transforma a minha vida, quero renascer.
/ Vem, vem, vem, Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. / Quero
abandonar-me em Seu amor. / Encharcar-me em seus rios, Senhor. / Derrubar as
barreiras do meu coração.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Desde nosso último encontro, certamente vivenciamos muitas
situações em nossa vida: encontramos
alegrias, dificuldades... De fato, somente Nosso Senhor sabe verdadeiramente
o que hoje trazemos em nosso coração.
Por isso, como nossa oração inicial, vamos
dedicar um momento a apresentar a Deus
nossos agradecimentos e pedidos. (Momento de Silêncio)
Juntos, rezemos confiando nossas vidas ao Imaculado Coração de Maria, padroeiro de nossa Diocese:
Todos: “Santíssima Virgem Maria,
movido pelo ardente desejo de amar-vos
como Mãe querida e promover uma terna devoção ao Vosso Imaculado Coração,
digníssimo de todo amor e veneração e
tão transpassado de dor pelas blasfêmias
e ingratidões dos homens, humildemente
me prostro aos vossos pés e consagro ao
vosso coração doloroso e imaculado para
sempre: meu corpo, minha alma, minha
vida, meu coração e todo o meu ser. Aceitai, Mãe amorosíssima, esta consagração
e guardai-me sempre em vosso coração
materno. Ó, minha terna Mãe, em vós
confio, quero amar-vos sempre mais e
servir-vos com toda felicidade. Abençoai-me, protegei-me e preservai-me de todo
o mal.” Amém!

ESCUTANDO A PALAVRA
Animador: Com amor e atenção, preparemos nosso coração para acolhermos
a Palavra de Deus:
Canto: A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, / que cresceu e
cresceu, e nos transformou, / ensinando-nos viver num mundo novo.
Leitor 1: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 9,30-37.
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 2: No Santo Evangelho, Jesus
apresenta a figura do pastor. Cristo se
compadeceu do povo que andava como
ovelhas sem pastor, e com isso toma a
iniciativa de ir até elas. Do mesmo modo
acontece conosco, inúmeras vezes podemos nos sentires “abandonados, como
ovelhas sem pastor”. Mas é justamente
nestes momentos que devemos nos permitir ser encontrados por Cristo. Reflitamos: Tenho reconhecido a graça de Deus,
mesmo nos tempos difíceis?
Leitor 3: “A messe é grande, e poucos
são os operários.” Este apelo é urgente
também nos dias de hoje. Se faz necessário que rezemos, para que Deus envie
santos e bons pastores a sua messe.
REZANDO A PALAVRA
Leitor 4: “O percurso da vida comporta necessariamente uma opção entre dois
caminhos: entre honestidade e desonestidade, entre fidelidade e infidelidade, entre egoísmo e altruísmo, entre bem e mal.
Não se pode oscilar entre uma e outra,
porque se movem segundo lógicas diferentes e contrastantes” (Papa Francisco).
Como comunidade vamos elevar nos-

sa oração a Deus, rezando o Salmo 112:
Todos: Louvai, louvai, ó servos do Senhor, / louvai, louvai o nome do Senhor! /
Bendito seja o nome do Senhor, / agora e
por toda a eternidade!
Lado A: O Senhor está acima das nações, / sua glória vai além dos altos céus. /
Quem pode comparar-se ao nosso Deus, /
ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono / e se inclina para olhar o céu e a terra?
Lado B: Levanta da poeira o indigente
/ e do lixo ele retira o pobrezinho, / para
fazê-lo assentar-se com os nobres, / assentar-se com nobres do seu povo.
ORAÇÃO FINAL
Animador: Agradeçamos a Deus por
nosso encontro e coloquemos no Sagrado
Coração de Jesus e Imaculado Coração de
Maria nossa vida e família, rezando:
Todos: Deus e Pai de todos nós, em
Jesus, vosso Filho e Senhor Nosso, vós
nos fizestes filhos e filhas na família da
Igreja. Que a Vossa graça e amor ajudem
nossas famílias em todos os lugares do
mundo a permanecerem unidas na fidelidade ao Evangelho. Que o exemplo da
Sagrada Família, com o auxílio de vosso Santo Espírito, guie todas as famílias,
especialmente as mais atribuladas, para
que sejam lares de comunhão e oração e
sempre busquem vossa verdade e vivam
em vosso amor. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém!
Jesus, Maria e José, a nossa família
vossa é!
Canto: Que a família comece e termine sabendo onde vai. / E que o homem
carregue nos ombros a graça de um pai.
/ Que a mulher seja um céu de ternura,
aconchego e calor. / E que os filhos conheçam a força que brota do amor!
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém!
/ Abençoa, Senhor, a minha também!
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CÍRCULO BÍBLICO

4º ENCONTRO

“Quem vos der a beber um copo de água,
porque sois de Cristo, não ficará sem receber a
sua recompensa” (Mc 9, 41)
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
iniciemos o nosso encontro: Em Nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
Canto: A nós descei, divina luz! (2X)
Em nossas almas acendei / o amor, o
amor de Jesus! (2X)
ORAÇÃO INCIAL
Animador: Agradeçamos a Deus por
Sua tão generosa bondade que permite
nosso encontro como comunidade católica e por nos alimentar com a Sagrada
Escritura, que enche o nosso coração
de alegria e amor. Peçamos à Santíssima
Virgem sua amorosa proteção materna,
rezando:
Todos: Ó Maria Imaculada, Senhora
da Conceição Aparecida, aqui estamos,
prostrados diante de vós e de vosso Filho Jesus. Nós, o Brasil, viemos de novo
consagrar-nos à vossa maternal proteção. Nós, que vos escolhemos para ser
Padroeira e Advogada da nossa Pátria,
queremos que o Brasil e cada brasileiro
sejam inteiramente vossos e de vosso Filho Jesus: De vós, é a natureza, de vós é
a sociedade, vossos são os lares e seus
habitantes, com seus corações e tudo o
que eles têm e possuem. Vosso é, enfim,
todo o Brasil. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Canto: Quero mergulhar nas profundezas / do Espírito de Deus! / E descobrir
Suas riquezas / Em meu coração. / E descobrir suas riquezas / em meu coração.
/ É tão lindo / tão simples. / Brisa leve,
tão suave, doce Espírito Santo de Deus!
Leitor 1: Leitura do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos 9, 38-
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43.45.47-48.
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 2: Este santo Evangelho nos
recorda que, neste mundo a nossa luta
esta direcionada contra o poder inimigo.
Deste modo se tem uma constante luta
espiritual, que deve nos conduzir a Cristo. Nosso Senhor também nos recorda
da luta para com as diversas circunstâncias da vida, que se tornam motivo de
escândalo. E, a minha realidade humana, onde sou convidado diariamente, a
extirpar toda e qualquer coisa que me
afaste do céu. Assim, nós devemos viver
constantemente orientados para a Salvação eterna, que é o único necessário.
Reflitamos: Eu tenho o desejo do céu?
Tenho assumido diariamente as renuncias que devo fazer, para que assim um
dia eu possa chegar ao céu?
REZANDO A PALAVRA
Animador: Para iluminarmos o nosso momento orante vamos meditar em
torno de um trecho da homilia de Dom
Henrique Soares, no qual ele oferece
uma bela explicação sobre a parábola
que escutamos:
Leitor 3: “É impressionante o quanto
Jesus nos faz responsáveis uns pelos outros, o quanto pedirá contas da fé e da
perseverança do nosso irmão! Ai de nós
se escandalizarmos, ai de nós se desprezarmos, ai de nós se formos motivo
de queda para os outros! – Senhor, tem
piedade de nós, que somos fracos! Tem
compaixão de nós, pois tantas vezes,
sem querer, escandalizamos, sem perceber, fazemos os outros sofrerem!
Recordai, caríssimos da súplica do
Salmo de hoje: “Quem pode perceber
suas faltas? Perdoai as que não vejo!”
Animador: Iluminados por esta palavra de Dom Henrique, vamos juntos

rezar a bela oração de São Francisco de
Assis, pedindo a Deus que nos ajude a
sermos instrumentos de seu amor:
Todos: Senhor, fazei-me instrumento
de 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
dúvida, 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: Que encerremos este
encontro com a seguinte meditação:
“preservai o Vosso servo do orgulho:
não domine sobre mim!” Não aconteça
que fiquemos sem ter o que responder
quando o Senhor, no Dia final, nos perguntar como a Caim: “Onde está o teu
irmão?”Cuidemos, caríssimos, uns dos
outros e, na medida de nossa humana
limitação, sejamos solícitos pelo bem de
nossos irmãos!” Dom Henrique Soares”
Leitor 4: Ao encerrarmos o nosso
encontro de hoje, peçamos a Deus que
nos ajude a abrir os nossos olhos e ter
compaixão pelo próximo. Coloquemos
também as nossas intenções particulares e comunitárias. (Rezar: 1 Pai-Nosso,
3 Ave-Marias, Glória ao Pai).
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!

Você Sabia?
Bem sabemos que estamos no mês
dedicado à Bíblia, iremos lhes contar
algumas curiosidades bíblicas.
Vocês sabem de onde se originou
o termo Bíblia? Segundo o dicionário, do grego biblos: que quer dizer
livro, onde contém um conjunto
de escritos sagrados. A Bíblia
católica possui, 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do
Novo Testamento, somando,
no total, 73 livros sagrados.
Diferente da Bíblia protestante,
a católica possui sete livros a
mais, a saber: Tobias, Judite, I
Macabeus, II Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico.
Por que faltam estes trechos
sagrados na Bíblia dos protestantes? A Igreja Católica,
além das Sagradas Escrituras
e da Tradição, está embasada
também no Magistério. Este
garante que o Evangelho transmitido e a fé professada são os
mesmos ensinados por Cristo ao
longo do tempo. Inicialmente, ele foi
formado por pessoas escolhidas pelo
próprio Jesus, os Apóstolos, cujos sucessores são, hoje, os responsáveis
por confirmarem os irmãos e garantirem a guarda do depósito da fé.
A nossa Bíblia também é dividida
em Pentateuco que são os cinco primeiros livros do Antigo Testamento
que foram escritos em hebraico Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Livros históricos. Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis;
Esdras, Neemias, 1 e 2 Crônicas; Rute,
Ester, Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus.

Livros sapienciais Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos,
Eclesiástico e Sabedoria. livros proféticos são: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruc, Ezequiel, Daniel , Oséias,
Joel , Amós, Abdias, Jonas, Miquéias,
Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias , Malaquias.
O Novo Testamento foi escrito em
grego é composto pelos seguintes livros, Evangelhos de Mateus, Marcos,
Lucas, que são os sinóticos: é a denominação dada aos evangelhos por
conterem uma grande quantidade de
histórias em comum, na mesma sequência, e algumas vezes utilizando
exatamente a mesma estrutura de
palavras. O Evangelho de João, Atos
dos Apóstolos, Epístolas de Paulo: são
as cartas do Apóstolo Paulo onde ele
escreveu para as comunidades de Romanos1 Coríntios2 Coríntios, Gálatas,
Efésio, Filipenses Colossenses Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses,1 Timóteo
2 Timóteo Tito, Filemon. Epístolas Gerais: Hebreus, Tiago1 Pedro2 Pedro1,
João2, João3 João, Judas, Apocalipse.
O primeiro evangelho escrito foi o de
Marcos segundo os exegetas ele tenha
sido escrito nos anos 65 e 75 d.C.
A Bíblia tem sido traduzida em muitos idiomas a partir do hebraico e do
grego. A primeira tradução da Bíblia
hebraica foi para o grego, a Septuaginta. A nossa Bíblia católica A Vulgata
latina foi traduzida por São Jerônimo
que foi baseada no hebraico para esses
livros da Bíblia preservados no cânone
judaico.
Seminarista Daniel Crestani

A BÍBLIA

em números

LIVROS
ANTIGO TESTAMENTO 46

MAIOR CAPÍTULO
SALMO 119

73

MENOR CAPÍTULO
SALMO 117

NOVO TESTAMENTO 27

LIVRO COM + CAPÍTULOS

150

SALMOS

5

LIVROS COM

APENAS 1 CAPÍTULO
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FESTA DA NATIVIDADE DE
NOSSA SENHORA
A festa da natividade de Nossa Senhora, tem sua origem em Jerusalém.
A primeira missa celebrada em honra a
Natividade de Nossa Senhora foi realizada no século V como a festa da Basílica
“Sanctae Mariae ubi nata est”, a qual
hoje é mundialmente conhecida como
Basílica de santa Ana. O nascimento da
Bem-Aventura Virgem Maria, era celebrado no século VII, pelas igrejas bizantinas e romanas. A tradição conta que
Maria, nasce quando seus pais, santa
Ana e São Joaquim já eram de idade
avançada e não podiam ter filhos. Mas
Deus tinha planos para suas vidas. Deus
os proporcionou terem uma filha na velhice, a qual, se chamaria Maria, a qual
mais tarde se tornaria a mãe do salvador
Jesus Cristo.
Maria nasceu em um sábado em Jerusalém, dia 8 de setembro do ano 20
a.C. seus pais lhe deram o nome de “Miriam”, que significa “Senhora da Luz” em
hebraico. O seu Maria vem da tradução
do seu nome original para o latim.
Uma tradição antiga conta que Maria foi levada ao templo de Jerusalém
quando tinha doze anos. A natividade

de Maria é um acontecimento grandioso, por que envolve toda a humanidade.
Podemos notar que ao contrário ao nascimento de João Batista (cf. Lc 1, 57-66),
não
encontremos nenhuma
referência
no
evangelho
do
nascimento de
Maria. Somente
no Proto- evangelho de Tiago,
cita o nascimento da Virgem Maria. Iremos notar
na vida litúrgica
da Igreja, que
nunca iremos encontrar alguma
celebração
do
nascimento dos
santos. Exceto
S. João Batista,
sempre se celebra a morte dos Santos,
normalmente chamado: dies natalis,
dia de seu nascimento no céu. A Virgem
Maria, é celebrada assim como a concepção de Jesus dia 25 de março e seu

nascimento 25 de dezembro, também
celebramos dia 8 de setembro o nascimento de Maria e a 8 de dezembro a
concepção da virgem. Como celebramos
a ressurreição e a
ascensão de Jesus,
igualmente celebramos a assunção e o esplendor
da Virgem Maria.
“Deus onipotente,
antes que o homem caísse, previu a sua queda
e decidiu, antes
dos séculos, a redenção humana.
Decidiu Ele encarnar-se em Maria.”
“Hoje é o dia em
que Deus começa
a pôr em prática o
seu plano eterno,
pois era necessário que se construísse
a casa, antes que o Rei descesse para
habitá-la” (São Damião).
Seminarista Marcelo Braga

FESTA DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
No dia 14 de setembro, a Igreja celebra a Festa da Exaltação da Santa Cruz. Para entendermos um pouco acerca desta
data tão importante, se faz necessário levar em consideração de que essa festividade está ligada à dedicação de duas
importantes Basílicas construídas em Jerusalém por
ordem de Constantino, filho de Santa Helena. Uma
Basílica está construída sobre o Monte do Gólgota e
outra Basílica está construída no lugar em que Cristo Jesus foi sepultado e ressuscitado pelo poder de
Deus. Segundos alguns escritos, podemos observar que a dedicação dessas
duas Basílicas se remonta ao ano 335,
quando a Santa Cruz foi exaltada ou
apresentada pela primeira vez aos fiéis.
A Santa Cruz de Cristo, algum tempo depois de sua Paixão, foi encontrada por Santa Helena,
porém foi roubada pelos persas e mais tarde resgatada pelo imperador Heráclio.
Esta festa nasceu com a intenção de exaltar a Santa Cruz de Cristo, que é fonte de santidade e símbolo
revelador da vitória de Jesus sobre o pecado, a morte
e o demônio. Além disso, também sabemos que é na
Cruz que encontramos o maior sinal do amor de Deus
para com a humanidade. Pela graças a Deus, a Santa

10

| Setembro de 2021

Cruz está guardada na tradição da Igreja e no coração de cada
cristão verdadeiro.
Neste sentido, para o cristão de todos os tempos, a Cruz
sempre foi referência de sua Fé. Aqui podemos observar que,
ao marcar as igrejas com uma Cruz, ao trazer para as paredes de sua casa o Crucificado, ao ter preso ao pescoço uma
“cruzinha” de madeira ou metal, ao persignar-se, ou seja, ao
traçar sobre si com o Sinal da Cruz, enfim, seja qual for o gesto ou símbolo, a Santa Cruz para o cristão estará sempre em
evidência, como que nos recordando o amor de
Jesus por nós e também a nos recordar que,
pela vida, seguindo o Cristo, nós mesmos teremos que enfrentar nossas cruzes.
Por fim, concluo pedindo para que possamos reconhecer, verdadeiramente, a profundidade do amor de Jesus por nós e pela humanidade, inspirando através deste ato de Amor, replicar a entrega deste mesmo
Amor pelos nossos irmãos através da redenção e felicidade.
Que nesta Festa da Exaltação da Santa Cruz, possamos enxergar o verdadeiro valor da Cruz de Cristo em nossas vidas,
relembrando o nosso papel de autênticos cristãos comprometidos com a Fé, com a Esperança e principalmente com a
Caridade.
Seminarista Leonildo Fiumari Neto

Conheça mais sobre a

CARTA DE SÃO PAULO
APÓSTOLO AOS GÁLATAS
Liberdade em Cristo

Neste mês de setembro de 2021,
dedicado a Sagrada Escritura, conheceremos um pouco mais sobre a carta
de Paulo aos Gálatas, a origem desta
comunidade, a sua localidade geográfica e atual e a indignação de seu autor,
com relação aos problemas que estava
acometendo a fé deste povo recém-convertido ao cristianismo. A Galácia,
à época de Paulo, era a região central
da Ásia Menor onde hoje é o território
da Turquia, em que estavam localizadas várias comunidades cristãs por ele
fundadas: Antioquia da Pisídia, Icônio,
Listra e Derbe (At 13:14 – 14:23). Os
Gálatas eram um povo celta que havia
migrado da Gália para aquela região no
século III a.C.. E 189 a.C. a região foi
conquistada pelos romanos e em 25 a.C
tornou-se uma província de Roma. Por
duas vezes Paulo visitou a região da Galácia, no inicio da segunda e da terceira
viagens missionárias (At 16,6; 18,23).
Impedido de prosseguir viagem por
causa de uma enfermidade (Gl 4,13).
Pregou ali o Evangelho durante alguns
meses. Pouco depois da segunda visita,
as comunidades da Galácia, formadas
por convertidos do paganismo (Gl 4,8;
5,2; 6,12), foram agitadas pelos judaizantes. Estes são judeu-cristãos vindos
de fora que combatiam com virulência
o Evangelho livre da Lei pregado por
Paulo (At 15, 1-5). Consideravam a observância da Lei necessária para a salvação também dos gentio-cristãos, e
minavam a autoridade de Paulo como
apóstolo.
A carta aos Gálatas foi escrita no
fim da estada de Paulo em Éfeso, provavelmente no inverno de 56-57 d.C. É
a única carta de Paulo que não começa
com ação de graça e não termina com
benção, fato que testemunha a sua indignação. De fato, em tom agressivo,
ele defende o seu apostolado e doutrina, reafirmando que o Evangelho nada
tem a ver com a Lei mosaica nem com
qualquer outro tipo de espiritualidade
legalista. Preste atenção no tom desta
carta que ele escreve: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por
meio de um homem, mas da parte de
Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Eu e todos os irmãos
que estão comigo, às Igrejas da Galácia.
Que a graça e a paz de Deus nosso Pai

e do Senhor Jesus Cristo estejam com
vocês. Cristo entregou-se pelos nossos
pecados para nos arrancar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso
Deus e Pai. A Deus seja dada a gloria
para sempre Amém (Gl 1,1-5).
Essa foi à fria saudação de Paulo,
depois dessa introdução, iniciou-se a
carta: Estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele
que os chamou por meio da graça de
Cristo, para aceitarem outro evangelho. Na realidade, porém, não existe
outro evangelho. Há somente pessoas
que estão semeando confusão entre
vocês, e querem deturpar o Evangelho
de Cristo. Maldito aquele que anunciar
a vocês um evangelho diferente daquele que anunciamos, ainda que sejamos
nós mesmos ou algum anjo do céu. Já
dissemos antes agora repetimos: Maldito seja quem anunciar um evangelho diferente daquele que vocês receberam (Gl 1,6-8). O que deixou Paulo
tão exaltado era que estava pregando
outro evangelho, e pervertendo a sua
verdadeira mensagem, é por isso que
ele amaldiçoa a quem estava fazendo
esta pregação. O que estava acontecendo naquelas Igrejas da Galácia era
uma verdadeira apostasia, e isso para
os judeus é considerado um pecado
horroroso, um verdadeiro câncer espiritual, muito pior do que os problemas
da Igreja de Corinto. Ali a discriminação
parece dar-se por razão econômicas (1
Cor 11, 20-23) e termina por trazer indignidade a quem participa sem discernir o corpo do Senhor (1 Cor 11,29).
Por isso Paulo vai dizer: irmãos, quero
que saibam que o evangelho por mim
anunciado não é de origem humana.
Não o recebi de pessoa alguma nem
me foi ele ensinado; pelo contrário, eu
o recebi de Jesus Cristo por revelação.
Mas Deus me separou desde o ventre
materno e me chamou por sua graça (Gl
1,11-12 e 15).
A carta aos gálatas é subentendida
em três partes: Na primeira parte (Gl
1-2), de caráter autobiográfico, mostra
que seu Evangelho e seu apostolado não
vêm dos homens, mas de Deus e assim
foram reconhecidos pelos apóstolos de
Jerusalém. Na segunda parte (Gl 3-4),
de caráter doutrinal, procura demostrar com base na experiência cristã e na

Escritura que a salvação vem pela fé e
não pela Lei. Na terceira parte (Gl 5-6),
de caráter exortativo, insistem em que
a liberdade cristã seja vivida na caridade, dentro de um compromisso moral.
A conclusão de próprio punho (Gl 6, 1118) termina com uma severa advertência contra os judaizantes. Gloriar-se na
cruz de Cristo – Vejam com que letras
grandes eu lhes escrevo de próprio punho. Aqueles que querem aparecer na
carne são os que forçam vocês a circuncidar-se. E o fazem só mesmo para não
serem perseguidos por causa da cruz
de Cristo. Porque nem mesmo aqueles
que se fazem circuncidar observam a
lei. No entanto, eles querem que vocês
se façam circuncidar, para assim se vangloriarem da carne de vocês. Quanto a
mim, que eu nunca me vanglorie, a não
ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo.
Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão valem nada, e sim a nova criatura.
O coração do Evangelho de Paulo, esta
na afirmação de que quando as pessoas confiam no Jesus Messias, o que é
verdade sobre ele, se torna verdadeiro
sobre elas.
Portanto, nesta carta aos gálatas,
Paulo enfatiza que em Cristo a intenção
original da promessa dada a Abraão e
sua ampla abrangência estavam sendo
restauradas para incluir gentios e judeus, porque “todos vós sois filhos de
Deus pela fé” (Gl 3,26). A pessoa ao ser
batizada passa a ser revestida da identidade de Cristo, e assim todas as barreiras raciais e sociais deixariam de existir.
A esse respeito ele escreveu: “Não há
judeu, nem grego; não há servo, nem
livre; não há homem nem mulher; porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa” (Gl 3,28-29). No entanto, amor se impõe como norma de vida,
o Espirito guia a fé dos crentes. O novo
Israel de Deus (Gl 6,16) se constitui
como povo, não a partir da lei, mas, a
partir do exercício da liberdade, a misericórdia e a paz. Que Deus nos abençoe
e que toda a humanidade seja libertada
em Jesus Cristo.
Seminarista Jair Alves
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DEVOCIONAL: UMA FONTE
DE SANTIFICAÇÃO E
PIEDADE POPULAR
No mês de setembro fazemos memória de vários santos católicos, além de celebrarmos algumas festas litúrgicas como Nossa Senhora do Carmo, São Tomé Apóstolo e Santa Maria Madalena.
É um mês repleto de santos bem conhecidos por
todos nós, como São Bento, São Cristóvão, Santa
Ana e São Joaquim. É também, repleto de grandes
e importantes novenas, além de ser dedicado ao
Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo. Enfim, o mês
de setembro é um mês para gastarmos nossas devoções particulares e também da comunidade em
que vivemos. Mas será mesmo que realmente sabemos o que é a verdadeira devoção católica, ou
se, ao menos sabemos usa-la?
Ultimamente, o verdadeiro sentido e ação da
devoção vem se desviando de sua própria essência. Vem tomando um caminho de sentimentalismo subjetivista. Ou seja, essa corrente, se assim
podemos chamar, incentiva as pessoas a fazerem
atos devocionais individuais, não que isso seja
ruim, mas a mentalidade que se tem nos dias de
hoje é que o individuou não precisa mais da Igreja, da comunidade para realizar seus atos devocionais, é somente Deus e ele, ele e Deus. A leitura e
interpretação das Sagradas Escrituras por exemplo,
é algo que se pode realizar sozinho, sem a ajuda
da Igreja, do Magistério. E o outro lado ruim dessa
corrente, é em acreditar que a devoção é comparada estritamente aos afetos, a um sentimentalismo.
Não que os sentimentos provindos de um ato devocional sejam ruins, mas não podemos depositar
a atenção em um afeto, a devoção é muito maior
do que isso. Para não cairmos nestes erros, precisamos entender que a primeira e mais importante
realidade da devoção, é o amor, a caridade com
Deus.
E podemos realizar esse verdadeiro amor por
Deus, através da devoção e de seus devocionais.
Ser devoto de Maria e dos santos, rezar uma novena e o santo terço, é o mesmo que caminhar
diretamente e estritamente para Deus. Pois, Deus
é o destinatário de todas as devoções e atos devocionais. É Ele a centralidade da nossa entrega.
As devoções são caminhos, meios, instrumentos

INTENÇÕES
DO SANTO
PADRE
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para que possamos
nos entregar perfeitamente a Deus. É
interessante notarmos que existe uma
circularidade entre
o amor e a devoção,
ou seja, a devoção faz
surgir a amor, mas o
amor também faz surgir
a devoção.
E como vivermos uma verdadeira devoção católica? Quando
amamos uma pessoa, queremos
nos unir a ela, essa união gera uma
prontidão, um ato de vontade, e
não um mero sentimento, pois o
sentimento pode estar presente em alguns momentos, mas em
outros não. Esse processo é igual
ao de uma mãe que ouve seu filho
chorar durante a madrugada, pode
ser que ela não tenha sentimentos
de alegria e felicidade em levantar no
meio da madrugada para ir em socorro do filho que chora, talvez seja mais
um fardo. Mas como mãe, como uma
verdadeira devota, ela rapidamente se
levanta em prontidão para prestar auxílio,
para amar, para se unir-se ao seu filho.
Deus quer que nós O amemos, e estejamos
prontos ao primeiro chamado para nos unirmos a
Ele, porém, Deus sabe dos nossos limites, e é por
esse motivo que Deus nos deu a devoção a Virgem
Maria, aos santos, nos deu a oração do santo terço e das novenas. Para que assim, podemos estar
preparados, prontos, para então amar verdadeiramente a Deus. Portanto, façamos nosso dever
como criaturas, ou seja, sejamos verdadeiros devotos, mas que possamos cumprir nosso dever de
verdadeiro amigo de Deus, ou seja, ama-Lo.
Seminarista João Victor Polatto

Intenção de oração universal – Um estilo de vida ecologicamente sustentável
Rezemos a fim de que todos façam escolhas corajosas por um estilo
de vida sóbrio e ecologicamente sustentável, alegrando-nos pelos
jovens que se comprometem resolutamente a este respeito.

LECTIO DIVINA SERVIR A EXEMPLO
DO BOM PASTOR

Olá caros leitores, é chegado o mês
de setembro, na qual para nós católicos
é conhecido como o mês da bíblia. Este
é um período de 30 dias na qual somos
convidados a celebrar, ler e meditar as Sagradas Escrituras. Neste tempo é possível
uma grande aproximação a Cristo e para
ajudar-vos trago a vocês a Lectio Divina.
Lectio Divina é um modo de rezar utilizando as Sagradas Escrituras. Seu termo
vem do latim, e tem como significado:
leitura divina ou leitura orante. Vamos de
passo a passo para entender melhor.
Material: pegue uma bíblia e um caderno ou bloco para anotação.
Escolha um ambiente: o ambiente
deve ser agradável, na qual seja um lugar
de silencio.
Espirito Santo: faça o sinal da cruz e
invoque o Espirito Santo (através de uma
música ou a própria oração do Vinde Espirito Santo), na qual pedimos o auxilio
para um bom momento de oração.
E logo em seguida siga esses passos:
Primeiro passo- Leitura: pegue o
evangelho do dia, ou de domingo, ou até
mesmo uma outra passagem de seu gosto. Após escolher leia 1, 2, 3 ou mais vezes essa passagem.

Segundo passo - Meditação: após a
leitura minuciosa, chega a vez da meditação, momento na qual nos perguntamos
o que essa passagem diz? ou que ela quer
dizer para você.
Terceiro passo - Oração: após a meditação é a vez de rezar através do texto,
o que essa passagem diz no seu íntimo? E
qual será a sua resposta para Deus.
Quarto passo - Contemplação: depois de conversar com Deus é um momento de comtemplar essa experiência,
comtemplar as maravilhas de nosso Deus.
Buscando também colocá-la em pratica
no seu dia a dia.
Por fim com estes simples passos da
Lectio Divina, convido a todos os fies a
fazerem essa experiência de oração, através das Sagradas Escrituras. E que todos
possam sentir esse amor de Deus em
suas orações.
Seminarista Luiz Renato Sapateiro

Um novo padre para a Igreja
“Servir a exemplo do Bom Pastor”, com este projeto
de vida que escolhi como lema da minha Ordenação Sacerdotal foi que no dia 14 de agosto, na solene liturgia
da Assunção de Nossa Senhora, a Igreja me consagrou
como Presbítero. Cristo Sacerdote, o “Bom Pastor que
dá a vida por suas ovelhas” (cf. Jo 10,11) é o modelo
perfeitíssimo de obediência ao projeto de Deus Pai, é,
sobretudo, o exemplo para todos nós padres de uma
vida vocacionada ao amor universal.
Uma das perguntas mais recorrentes na minha vida,
e penso que na vida de todos aqueles que são chamados ao Sacerdócio é: “Por que você decidiu ser padre?”.
Não é uma resposta tão fácil para se responder de forma objetiva. O amor não
se explica muito, simplesmente se sente e se vive! O Papa São João Paulo II
disse que: “Toda vocação sacerdotal é um grande mistério, um dom que supera
infinitamente o homem” (Livro “Dom e Mistério” – Papa João Paulo II, 1996).
Porém de algo eu tenho certeza, aos 14 anos de idade quando eu disse sim a
este mistério de amor eu jamais olhei para trás. Jesus já advertia: “Ninguém
que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o Reino de Deus” (Lucas
9,62). Se eu não fosse padre, eu seria padre!
São João Calábria escreveu ao Pe. Pedrollo em 1911, quando este, estava
se preparando para a sua Ordenação Sacerdotal, dizia: “Que grande coisa é
ser sacerdote! Todas as vezes que penso nisso, sinto dentro de mim qualquer
coisa que não sei traduzir em palavras”. São João Calábria sonhava em morrer
pronunciando palavras de exortação à santidade, continua no seu escrito ao Pe.
Pedrollo: “Eu queria morrer com estas palavras: sacerdotes santos, evangelhos
vivos, único remédio para que a pobre humanidade venha levada e possa retornar a Deus”.
A caminhada foi árdua, um verdadeiro
discipulado que me exigiu mudanças para
corresponder de forma cada vez mais coerente ao divino chamado. A vocação é forjada no sofrimento, amor exige transformação e profundidade na relação íntima
com o Ressuscitado e sua esposa amada, a
Igreja. Mesmo diante das inúmeras incompreensões, desmerecimentos, momentos
em que as lágrimas se fizeram inevitáveis
– motivos para não perseverar não faltaram. Mas seguindo firme no propósito de
se deixar conduzir por Deus, aqui estou,
um jovem padre, feliz pelas primeiras semanas de ministério. Não importa o quanto se despende forças contrárias ao projeto de Deus, no final Deus sempre vence!
Agradeço a Deus Pai que me chamou a
segui-lo e me fez participante do sacerdócio do seu Filho Jesus. Minha gratidão
a minha família; amigos; e toda a Diocese de Naviraí, padres, diáconos, religiosos (as) e leigos que partilharam comigo este momento tão bonito da minha
vida e da história de nossa Igreja Particular. Um agradecimento todo especial
ao nosso Bispo Dom Ettore pela acolhida e paternidade com que sempre me
tratou. Muito obrigado a todos!
Rezemos juntos pelas vocações! E você jovem, já pensou em ser padre?
Padre Paulo Santos da Silva
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Prot. N. 024/2021 - livro 11.

DECRETO PARA
A RETOMADA
DAS ATIVIDADES
Naviraí, 30 de julho de 2021
Queridos padres, diáconos e líderes de pastorais, grupos e movimentos, mesmo que a pandemia ainda não nos
tenha abandonado totalmente, vemos com esperança e confiança as novas normas e decretos que orientam e convidam a voltar ao normal, emanadas dia 27 desse mês. A Igreja foi pioneira em dar o exemplo a fechar e reduzir os
encontros, e agora não pode vir menos o papel dela de animar e incentivar o retorno às atividades. É necessário,
e peço encarecidamente, de retomar gradualmente nossas atividades, celebrações e encontros, em primeiro lugar
e com urgência a catequese, como já havia indicado nas comunicações anteriores, bem como a perseverança e os
encontros com adolescentes e jovens.
Peço, porém:
1) Que tais encontros aconteçam, por enquanto, unicamente no nível paroquial. Somente futuramente pensaremos nos diferentes níveis, foranial e diocesano;
2) Que sejam respeitadas as normas de distanciamento, uso de máscara e álcool gel, conforme
as normas ainda em vigor;
3) Que sejam usadas as medidas do Ministério da Saúde quanto a higienização dos ambientes;
4) Que ainda não se façam confraternizações com alimentação e afins, mas que esses encontros sejam apenas
voltados para a oração, formação e catequese.
5) Que cada paróquia veja detalhadamente as normas municipais para não cairmos em contradição.
6) Que cada padre convoque seus colaboradores e líderes, entregue o presente decreto e veja
com eles a melhor forma de atuação. Sublinho a importância de um caminho comum.
Saúdo a todos e junto com vocês invoco a proteção de Maria.
Dom Ettore Dotti, CSF
Bispo Diocesano

SIGA-NOS NO
INSTAGRAM
@diocesedenavirai
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COMPLETE AS FRASES

utilizando as alternativas abaixo:

1)Deus utilizou da.................do homem para criar a mulher.
a) Costela
b) Joelho
c) Mandíbula
2)Golias o filisteu foi derrotado por.................com uma única............
a) Peter Parker / Teia b) Moisés / Cajado
c) Davi / Pedra
3)Ao invés de pedir: ouro, poder e vida eterna; o rei..................pediu a Deus...................

a) Aragorn / Arwen

b) Salomão / Sabedoria

c) Nabucodonosor / Vinho

4)Quando saia de Betânia, Jesus foi a uma....................ver se tinha frutos,

não havendo frutos ele disse: “Ninguém jamais coma do teu fruto.”
a) Bananeira b) Macieira c) Figueira

Conseguiu
completar as frases?
Agora vamos prestar
muita atenção para
achar as 17 palavras
escondidas.

RESPOSTAS: EVANGELHO, MARCOS, SÃO JOSÉ, ESPIRÍTO SANTO, SÃO LUCAS, SÃO JOÃO, PROFETA JONAS,
PÁSCOA, EFÉSIOS, JOSUÉ, OSEIAS, PROVÉRBIOS, ANJO, APÓSTOLOS, SANTO, SÃO PAULO, ARCANJO MIGUEL
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Conteúdo: Seminarista Agnaldo Neto

CAÇA-PALAVRAS BÍBLICO
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