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EDITORIAL
“Portanto ide, fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo”. (Mateus 28,19).
Eis que chegamos ao mês de outubro,
dedicado a refletir sobre as missões e,
também chamado mês do Rosário. Neste
mês ainda temos a Solenidade de Nossa
Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o
Dia das Crianças, a Memória dos Santos
Anjos da Guarda, dia de Santa Teresinha
do Menino Jesus... Tantas coisas bonitas a
celebrar e refletir.
Estamos trazendo até você este Informativo Diocesano que vai ajudar-nos a
vivenciar melhor cada uma destas festas citadas acima. Dedicar um mês inteiro
à missão significa que este é um aspecto intrínseco da nossa fé. A missionariedade faz parte do “DNA” da Igreja; é uma ordem do próprio Jesus que diz: “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e
do Filho, e do Espírito Santo” (Mateus 28, 19). Por isso, todo batizado recebe
esta missão do anúncio do Evangelho, cada qual segundo sua vocação específica, contudo, em estado permanente de missão, pois, como diz em Atos dos
Apóstolos 4,20: “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos”.
“A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na ‘missão’ do Filho e do Espírito Santo”
(Decreto Conciliar Ad Gentes, 6). Hoje temos grandes desafios na missão com
a pandemia da COVID-19, somos chamados a ser missionários da compaixão
e da esperança em meio a este “areópago”. A exemplo de Santa Teresinha
do Menino Jesus, padroeira das missões, precisamos ser sensíveis às necessidades da Igreja, ser pessoas de oração, principalmente pelo santo Rosário e,
sobretudo, na doação das nossas vidas nas atitudes práticas da caridade e do
amor ao próximo.
Que Maria Santíssima, a missionária do Pai, sensível ao sofrimento do
seu povo, possa ser nosso exemplo e intercessora. Abençoe também todas as
crianças do mundo e nos inspire bons propósitos com a proteção dos Santos
Anjos da Guarda. Boa leitura a todos!
Pe. Paulo Santos da Silva
Diretor do Informativo Diocesano

ANIVERSARIANTES
02/10 – Pe. Silvester Anas, SVD – Ordenação Presbíteral
04/10 – Ir. Maria Ângela Pinheiro de Santana (Irmãs
Missionárias Catequistas do Sagrado Coração de
Jesus) – Nasc.
13/10 – Pe. Ademir Carvalho França – Nasc.
14/10 – Diácono Diogenes Ribeiro – Ordenação Diaconal
18/10 – Pe. Anisberto Bonfim da Silva, SMBN – Nasc.
19/10 – Pe. Ewerton Garcia Costa – Nasc.
24/10 – Diácono Severino Teixeira de Souza – Ordenação
Diaconal
25/10 – Diácono Franco José Vieira – Ordenação Diaconal
28/10 – Pe. Roberto Pinto – Nasc.
29/10 – Pe. Eurico Martins – Nasc.
31/10 – Pe. Afonso Gomes Chivela, SMBN – Nasc.

PALAVRA DO PASTOR

MISSÃO: PARA QUEM?
Desde o ano de 1926, a nossa Igreja Católica dedica
o mês de outubro às missões. A ideia nasceu numa assembleia, cujos representantes encaminharam o pedido
a papa Pio XI. O papa acolheu com muita alegria essa
novidade, estabelecendo, assim, desde então, todo
penúltimo domingo de outubro como dia missionário
mundial. No ano passado, o papa Francisco decidiu que,
não somente um domingo, e sim que o mês de outubro
todo fosse inteiramente dedicado às missões.
Humildemente e baixinho eu digo que todo dia e
toda a vida do cristão é missionária, pois nos tornamos
missionários a partir do dia em que recebemos o batismo. A partir daquele momento, qualquer nossa fala
e atitude devem ser conforme o Evangelho que nos foi
doado por Cristo, e assumimos a missão de testemunhar o conteúdo do mesmo em qualquer instante e lugar em que vivemos.
O mês de outubro, de forma especial, como diz o
mesmo papa Francisco, é uma ótima ocasião em que
“queremos lembrar quantos foram capazes de se pôr a
caminho, deixando a própria terra e família para que o
Evangelho pudesse chegar sem demora e sem medo nos
cantos de povos e das cidades onde tantas vidas têm
sede de bênçãos... De fato, somos conscientes de que a
vocação à missão não é coisa do passado nem uma memória romântica de outros tempos” (Papa Francisco).
Aqui deixo a minha provocação: assim como nós tivemos em nossa terra muitos missionários vindos de fora,
quem sabe, o quanto antes, alguns de nós não queira
retribuir a cortesia doando alguns anos de tempo e fazer uma experiência missionária onde há mais necessidades? Há tantas instituições que precisam de forças
para cuidar de crianças, doentes e idosos. Não há idade
para isso. É um apelo que gostaria de deixar, sobretudo
para os jovens, cuja força e entusiasmo não deveriam
faltar. Informem-se com vossos padres a respeito dessa
experiência.
Agradeço os muitos padres e religiosas missionários/
as que colaboraram para sermos aquilo que somos.
Agradeço de coração e abençoo os muitos que ainda
estão entre nós. Imploro ao Espírito Santo para que suscite na Igreja novas forças capazes de deixar as próprias
casas para serem enviados onde Ele enviar. E peço a
todos para que vivam o espírito missionário já em sua
própria família, com os vizinhos e amigos, a fim de que a
Palavra de Cristo, que é semente o cada cristão deve semear, produza frutos nos corações capazes de a acolher.
Para todos, renovo minha paternidade espiritual,
minha garantia de uma lembrança na minha oração e
envio a minha benção.

Vosso bispo dom Ettore Dotti – CSF.
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Iniciamos o mês de outubro: mês
do santo rosário e mês em que a Igreja
se dedica exclusivamente à missão. O
maior motivador e encorajador dessa
ação em nossa vida já o conhecemos
pelas nossas experiências: é o Ressuscitado. Através Dele, renovamos o
compromisso que um dia recebemos
no Batismo. Podemos até dizer que é
um momento muito particular em que
todos são convidados a redescobrir sua
própria responsabilidade para que a
“alegria do Evangelho” chegue a todos.
Outubro é marcado por um itinerário de
cinco semanas consecutivas, do qual o
Dia Mundial da Missão, torna-se o ponto culminante dessa caminhada. Nesse
processo, ninguém exclui ninguém, pois
devemos compreender que o que Deus
quer é que todos sejam salvos. Cada batizado é uma missão! Quem ama põe-se a caminho e, impelido para fora de
si mesmo, acaba atraindo outros pelo
seu próprio testemunho, gerando relações de vida. Quando os missionários
se unem mesmo com suas diferenças,
mas com um mesmo objetivo, ninguém
se torna inútil nem insignificante, pois
todos têm seu devido valor.
O Catecismo da Igreja Católica, no
seu número 1270, exorta-nos da seguinte forma: “Tornados filhos de Deus
pela regeneração batismal...” somos
chamados “...a participar da atividade
apostólica e missionária do povo de
Deus”. É assim que devemos manter
nosso compromisso de batizados. A
missão de todos nós consiste de fato
nisto: abraçar a proposta de Deus feita
a nós por seu Filho desde o momento
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pelo qual, movidos por um amor incondicional, entregou a própria vida por todos. A missão confiada a nós pode ser
vivida aqui no nosso dia a dia, em terras
distantes, assim como na nossa própria
diocese ou paróquia. Neste tempo de
tantas dificuldades realizar a missão
não é apenas se fazer presente – é preciso ir além. Quando discernimos verdadeiramente os sinais dos tempos,
percebemos a necessidade de uma
nova evangelização que rompe o medo
e cria em nós coragem para proclamar a
Boa Nova Naquele que cremos.
A nova realidade trazida pelo desafio da pandemia continua a se estender, trazendo sofrimento, dor, solidão,
injustiças e, acima de tudo, pobreza
que gera distanciamento humano. Tudo
isso mostrou a nossa falsa segurança e
a nossa fragilidade humana. Mediante essa realidade devemos nos tornar
missionários da esperança e da caridade, ajudando nossos irmãos a superar
o comodismo e a preguiça espiritual,
experimentando uma missão de compaixão que nos capacita para a promoção da vida e sugere através do distanciamento imposto uma oportunidade
de encontro, conforme nos diz o Papa
Francisco.
A Igreja continua a necessitar de
homens e mulheres de todas as idades
que, em virtude do seu Batismo, respondam generosamente o chamado e o
envio de Cristo “Ide e anunciai o Evangelho a todos”. Não podemos deixar e
nem perder a oportunidade de renovar
nosso compromisso missionário e de
potencializar o anúncio da Boa Nova no

mundo. Aderindo a proposta de Deus,
compreendemos melhor o sentido da
nossa vida e da nossa missão e assim
passamos a amar mais. Por meio do
amor é possível enxergar o outro na sua
condição e é neste contexto que Cristo
nos interpela. Quando respondemos a
Jesus que O amamos, isso implica sobre cada um de nós toda a existência no
Seu seguimento, no serviço, na alegria
de sermos seus discípulos. É nessa graça transformadora que seremos inseridos na comunidade dos construtores e
seguidores do Bom Pastor, pois Cristo
será sempre para nós e conosco missão
permanente e para além das fronteiras.

Pe. Eurico Martins – Coordenador
Diocesano de Pastoral

CÍRCULO BÍBLICO

1º ENCONTRO

Santa Teresinha do
Menino Jesus, padroeira das missões
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.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Desde nosso último encontro, certamente vivenciamos muitas
situações em nossa vida: encontramos
alegrias, dificuldades... De fato, somente
Deus sabe verdadeiramente o que hoje
trazemos em nosso coração. Por isso vamos dedicar um momento a apresentar a
Deus nossos agradecimentos e pedidos.
(Momento de Silêncio)
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
Leitor 1: O mês de outubro é dedicado as santas missões. Por isso, neste
encontro, iremos refletir sobre o Evangelho da Liturgia da Memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das
missões. Ela nasceu em Alençon (França)
no ano 1873. Entrou ainda muito jovem
no mosteiro das Carmelitas de Lisieux e

exercitou-se de modo singular na humildade, na simplicidade evangélica e confiança em Deus, virtudes que também
procurou inculcar especialmente nas noviças do seu mosteiro. Morreu a 30 de
setembro de 1897, oferecendo a sua vida
pela salvação das almas e pela Igreja.
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 2: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 10,13-16
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 3: Na Igreja, dedicamos o mês
de Outubro a refletir com maior intensidade sobre a vida missionária da Igreja e
assim podemos refletir, à luz do Evangelho e da vida de Santa Teresinha, alguns
pontos fundamentais sobre a vida missionária. O primeiro ponto é notar que
a missão não parte, ou seja, não tem seu
início em nós mesmos, mas é antes de
tudo um chamado de Jesus. Portanto
é somente após ouvir a voz do Senhor,
após conhecer seus ensinamentos e sua
vida que podemos anunciá-lo com amor
e fidelidade. Neste ponto, podemos
compreender uma das razões pela qual a
Igreja chama a Santa Teresinha de padroeira das Missões.
Leitor 4: Sendo Santa Teresinha, uma
carmelita, podíamos pensar: O que uma
freira em clausura pode fazer pela vida
missionária da Igreja? Afinal, pensamos
sempre que a missão é sair de casa em
casa. De fato, a missão também é isso,
mas não somente isso. No Santo Evangelho podemos encontrar uma resposta!
Diz-nos Jesus: “Quem vos escuta, a mim
escuta”, é preciso notar que a evangelização tem seu fundamento na escuta das
palavras de Nosso Senhor. Santa Teresi-

nha com seu exemplo de fidelidade, amor
a Jesus e a Igreja, estando no Carmelo,
soube realizar o que é primordial na missão: Conhecer, amar, estar com Jesus.
Sem conhecê-lo, amá-lo, sem estar com
Jesus, poderíamos visitar milhares de
casas, mas a nossa vida de missionários
seria estéril, pois os frutos dependem da
videira e sem ela, secam. O amor de Teresinha a Jesus, suas orações diárias pela
vida missionária da Igreja, ensinam-nos o
fundamento da missão: Amar ao Senhor
e convidar o próximo a também o amar.
Portanto, somos chamados a intensificar
neste mês nossas orações pela vida missionária da Igreja e nos aproximarmos de
Jesus, cada vez mais para anunciá-lo.
ORAÇÃO FINAL
Animador: Agradeçamos a Deus por
nosso encontro e coloquemos no Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria nossa vida, família e todas
as ações missionárias da Igreja, 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!
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

2º ENCONTRO

NOSSA SENHORA APARECIDA
Animador: Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs! Com alegria nos
reunimos para rezarmos e meditarmos
a Palavra de Deus. Iniciemos em Nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
Canto: Imaculada, Maria de Deus! /
Coração pobre acolhendo Jesus. / Imaculada, Maria do povo! / Mãe dos aflitos que estão junto à Cruz.
ORAÇÃO INCIAL
Animador/a: Estimados irmãos,
vamos meditar sobre a Solenidade de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida,
padroeira e rainha do Brasil. Rezemos
à Santíssima Virgem Maria, mãe da esperança, pedindo a graça de caminhar
sempre com os olhos fixos em Cristo
Jesus, nossa única e bendita esperança.
Todos: Ó Coração Imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o
Vosso amor. A chama do Vosso Coração,
ó Maria, desça sobre todos os homens.
Nós Vos amamos infinitamente. Imprimi nos nossos corações o verdadeiro
amor, para que sintamos o desejo de
Vos buscar incessantemente. Ó Maria, Vós que tendes um Coração suave
e humilde, lembrai-vos de nós quando
cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que,
por meio do Vosso Imaculado e Materno Coração, sejamos curados de toda
doença espiritual. Fazei que possamos
sempre contemplar a bondade do Vosso Materno Coração e nos convertamos
por meio da chama do Vosso Coração.
Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1:. Surgida nas águas do rio
Paraíba, pescada por três homens humildes e pobres, a imagem negra da
Imaculada Conceição tornou-se a certeza de que a Virgem Mãe de Deus jamais
abandona nenhum de seus filhos brasi-

6

| Outubro de 2021

leiros. Maria é a cheia de graça, vamos
preparar o nosso coração para acolhermos o Santo Evangelho, cantando:
Canto: Vai falar no Evangelho / Jesus Cristo, aleluia! / Sua palavra é alimento / que dá vida, aleluia!
Leitor 2: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo São João 2,111
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 3: No Santo Evangelho. Caros
católicos, encontramos como que Deus
age em nossa vida, como ele age na
história. Quando estávamos com nossa
vida errada, devido ao pecado; quando
estávamos perdidos, como os noivos
que estavam para ver o vinho faltar,
Deus vem e muda a situação, a inverte! E Deus quis em seu plano de amor
contar com o auxílio de uma mulher.
Note que a palavra Ave é o inverso de
Eva, é o mesmo nome às avessas. Como
ensinam os santos: o nó da desobediência de Eva, foi desatado pela obediência de Maria. É por isso, que Maria
antecipa-se e intercede por nós, como
intercedeu pelos noivos em Caná da
Galileia. Portanto, hoje, é tempo de rogar a Virgem que interceda ao seu Filho
para que inverta o rumo de nossa vidacaso ele esteja fora do caminho - e nos
coloque no único caminho que é Cristo,
é tempo de ajustar a rota e caminhar
para o Céu!
Leitor 4: Como ensina-nos o Papa
Francisco, a oração a Virgem Maria é
o maior elogio que podemos fazer a
nossa Mãe: “Cada vez que a reconhecemos cheia de graça, fazemos-lhe o
maior elogio, o mesmo que Deus lhe
fez. O melhor elogio que se pode dizer
a uma senhora é falar-lhe, com amabilidade, que demonstra menos idade.
Quando dizemos a Maria cheia de graça, num certo sentido dizemos-lhe também isto, ao nível mais elevado. Com
efeito, reconhecemo-la sempre jovem,

porque jamais envelhecida pelo pecado. Só existe uma coisa que deveras faz
envelhecer, envelhecer interiormente:
não é a idade, mas o pecado. O pecado envelhece-nos, porque esclerosa o
coração. Fecha-o, torna-o inerte, fá-lo
murchar. Mas a cheia de graça é vazia
de pecado. Então é sempre jovem, é
“mais jovem que o pecado”, é ‘a mais
jovem do gênero humano’ (Papa Francisco). Portanto, vivenciemos essa proximidade e devoção a nossa Santíssima
Mãe, confiando em eu auxílio maternal.
ORAÇÃO FINAL
Animador: Peçamos à Virgem Maria, que dirija seu olhar maternal a nós
e a toda a nossa família. Confiantes na
intercessão de nossa Mãe, rezemos:
Mulheres: Minha alma glorifica ao
Senhor, meu espírito exulta de alegria
em Deus, meu Salvador, porque olhou
para sua pobre serva.
Todos: Por isto, desde agora, me
proclamarão bem-aventurada todas as
gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo
nome é Santo.
Homens: Sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os
que o temem. Manifestou o poder do
seu braço: desconcertou os corações
dos soberbos. Derrubou do trono os
poderosos e exaltou os humildes.
Mulheres: Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os
ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme
prometera a nossos pais, em favor de
Abraão e sua posteridade, para sempre.
Canto Final: Uma entre todas foi a
escolhida:/ Foste tu Maria, serva preferida, / Mãe do meu Senhor, Mãe do
meu Salvador.
Refrão: Maria, cheia de graça e consolo, / Venha caminhar com teu povo, /
Nossa mãe sempre será!

CÍRCULO BÍBLICO

3º ENCONTRO

BUSCAR SEMPRE, SEM NUNCA DESISTIR
“Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.” (Mc 10,47)

Animador: Estimados irmãos e irmãs,
é o Senhor quem nos convida e nos reúne
para a escuta e meditação de sua Palavra.
Certos disso, iniciemos nosso encontro:
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espirito
Santo. Amém!
Canto: Todos reunidos na casa de
Deus, / com cantos de alegria e grande
louvor! / Vamos celebrar os feitos do Senhor, / e sua bondade que nunca tem fim.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Por meio do Evangelho, a
santa Mãe Igreja nos recorda o poder que
tem uma oração perseverante e cheia de
fé. Assim, rezemos suplicando à Santíssima Virgem da Esperança, para que ela nos
ensine a buscar sempre a Deus:
Lado A: Oh Virgem Santíssima, mãe da
esperança, tua alegria era fazer a vontade
do Pai. Tua vida era estar atenta às necessidades dos outros. Intercede por nós!
Quando nossa fé vacila. Quando somos
tentados a desesperar. Mãe da esperança,
intercede por nós!
Lado B: Quando fechamos o coração.
Quando consentimos à injustiça, oh Mãe
da esperança, intercede por nós! Quando
parece ser difícil seguir teu Filho, quando
nos cansamos de fazer o bem, oh Mãe da
esperança, intercede por nós! Quando o
não se antecipa ao nosso sim, leva-nos a
Jesus Cristo, nossa esperança. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: “Não sabes orar? Põe-te na
presença de Deus, e logo que começardes
a dizer: ‘Senhor, não sei fazer oração!...’
podes ter certeza de que começaste a
fazê-la” (São Josemaria Escrivá). Animados por saber que temos um Deus que é
Pai e escuta a nossa oração, aclamemos o
santo Evangelho:
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia! (2X)

Tua palavra é como fogo, que faz arder o
coração. Traz a verdade e ilumina nossa
vida! Aleluia, aleluia, aleluia! (2X)
Leitor 2: Proclamação do evangelho
de Jesus Cristo segundo Marcos 10, 4652.
PARTILHANDO A PALAVRA
Lado A: Por meio deste santo Evangelho, o Senhor nos recorda que devemos
ser perseverantes, e buscá-lo mesmo
que a multidão tente nos calar. Assim, é
necessário que estejamos atentos para
não cairmos na rotina e na desesperança, onde nos afastamos de Deus e, então,
caímos uma vida sem sentido. Tendo em
vista esse convite que nosso Deus Pai me
faz hoje, reflitamos: Tenho buscado a misericórdia de Deus, nas e pelas situações
concretas da minha vida? A nossa busca e
oração é perseverante, ou é apenas uma
tentativa de fazer uma barganha (troca)
com Deus?
Lado B: “A tua fé te salvou”. É sempre
urgente que saibamos do imenso Amor
que Deus tem para com cada um de seus
filhos. E assim, saibamos que Ele sempre
nos ouve, quando buscamos com um coração contrito e sincero. Reflitamos: Tenho tido fé e procurado a Deus nos momentos difíceis de minha vida? A minha
confiança em Deus ultrapassas as barreiras do “grito da multidão”?
REZANDO A PALAVRA
Leitor 3: “A fé é a fonte da oração” e
“o rio não pode fluir se o manancial fica
seco” (Santo Agostinho). Rezemos um
trecho do Salmo 91 suplicando ao Senhor
para que nunca permita que nos afastemos d’Ele, a fim de que Cristo seja de fato
a fonte do sentido de nossa vida:
Lado A: Aquele que habita no abri-

go do Altíssimo e descansa à sombra do
Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu
és o meu refúgio e a minha fortaleza, o
meu Deus, em quem confio. Ele o livrará
do laço do caçador e do veneno mortal.
Você não temerá o pavor da noite,
nem a flecha que voa de dia, nem a peste
que se move sorrateira nas trevas, nem a
praga que devasta ao meio-dia.
Lado B: Mil poderão cair ao seu lado,
dez mil à sua direita, mas nada o atingirá.
Você pisará o leão e a cobra; pisoteará
o leão forte e a serpente.
“Porque ele me ama, eu o resgatarei; eu o protegerei, pois conhece o meu
nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei
resposta, e na adversidade estarei com
ele; vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida
longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação.”
ORAÇÃO FINAL
Animador: Terminemos o nosso encontro confiando-nos à Santíssima Virgem
Maria, para que ela interceda por nós e
nos dê a graça de uma fé autêntica e uma
oração perseverante:
Todos: Ó Senhora minha, ó minha
Mãe, eu me ofereço todo a vós. E, em
prova da minha devoção para convosco,
vos consagro, neste dia e para sempre,
os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente
todo o meu ser; e porque assim sou todo
vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me
e defendei-me como coisa e propriedade
vossa. Amém!
Lembrai-vos que vos pertenço, terna
Mãe, Senhora nossa. Ah! Guardai-me e
defendei-me como coisa própria vossa.
Canto final: Um dia escutei Teu chamado, divino recado batendo no coração.
/ Deixei deste mundo as promessas, e fui
bem depressa no rumo da tua mão.
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CÍRCULO BÍBLICO

4º ENCONTRO

“Amarás, pois, ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração!” (Mc 12,30)

“Amor, somente com Amor se paga.” (São Josemaria)

Animador:Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Com alegria vamos iniciar pedindo
a presença da Santíssima Trindade: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Vem, Espírito! Vem, Espírito! /
Sozinho eu não posso mais. / Sozinho eu
não posso mais. / Sozinho eu não posso
mais viver. / (2X)
ORAÇÃO INICIAL
Leitor 1: Neste encontro refletiremos
sobre o Amor a Deus. No Santo Evangelho escutaremos Nosso Senhor, que nos
ensina a Amor a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Ou
seja, devemos Amar a Deus com todas as
nossas forças, independente das circunstâncias. Vamos rezar juntos, uma dezena
do Santo Terço pedindo à Virgem Maria,
modelo de humildade, que nos ajude a
alcançar de Deus essa tão bela virtude.
Rezemos a Dezena do Santo Terço!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 2: Para a nossa meditação, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São
Marcos, no capítulo 12 e versículos de 28
a 34. Enquanto isso, cantemos:
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia! (2X) /
Quando estamos unidos, estais entre nós,
/ e nos falarás da Tua vida! /
Leitor 3: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo Marcos 12, 28-34
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 1: O Evangelho nos recorda
que devemos Amar a Deus com todas as
nossas forças. Deste modo, a nossa alma
deve ter um único objetivo, que é estar
inteiramente unida a Deus. E, nós só poderemos estar inteiramente nEle, quando
tivermos humildade para reconhecermos
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a nossa condição. E se dar conta da gratuidade e do tamanho Amor de Deus para
com cada um de nós. Reflitamos: Eu tenho amado a Deus em todas as circunstâncias da minha vida? A meta da minha
existência é estar inteiramente unido a
Deus?
Leitor 2: Cristo nos recorda também
que devemos amar o nosso próximo. E,
amar ao próximo significa querer o melhor para ele, ou seja, querer o céu para
si e para ele. Reflitamos: Eu tenho conduzido o meu próximo ao céu? Busco aproximar as pessoas de Deus?
REZANDO A PALAVRA
Leitor 2: Santo Afonso Maria de Ligorio ensina que “Na casa da nossa santificação, o alicerce é a humildade, reconhecendo que nada somos e nada podemos.
O telhado é a proteção de Deus na qual
unicamente devemos confiar”. Vamos,
pois pedir a Deus essa graça rezando juntos um trecho da Ladainha da Humildade:
Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade nós!
Senhor, tende piedade de nós!
Jesus manso e humilde de coração:
ouvi-nos! Jesus manso e humilde de coração: atendei-nos! Jesus manso e humilde
de coração: fazei o nosso coração semelhante ao Vosso!
Do desejo de ser estimado, livrai-me,
Jesus! / Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus!/ Do desejo de ser procurado,
livrai-me, Jesus!/ Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus!/ Do desejo de ser
honrado, livrai-me, Jesus!/ Do desejo de
ser preferido, livrai-me, Jesus!/ Do desejo
de ser consultado, livrai-me, Jesus!/ Do
desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus!/
Do desejo de ser adulado, livrai-me, Jesus!
Ó Maria, Mãe dos humildes, rogai por
nós! São José, protetor das almas humildes, rogai por nós! São Miguel, que fostes

o primeiro a lutar contra o orgulho e o primeiro a abatê-lo, rogai por nós! Ó justos
todos, santificados a partir do espírito de
humildade, rogai por nós! Amém!
ASSUMINDO A PALAVRA
Animador: Em nossa reflexão, comentamos que o convite central de nosso
encontro tem a seguinte finalidade: Buscarmos a humildade para alcançarmos o
perfeito Amor a Deus, por meio da santidade! Que tal assumir com decisão firme
esse propósito? Se dissermos SIM a esse
propósito, dediquemos, então, pelo menos uma dezena do Santo Terço durante
sua semana pedindo a Deus pela intercessão de Maria, a virtude do pleno Amor
a Deus.
ORAÇÃO FINAL
Leitor 5: Gratos a Deus por seu infinito amor, vamos juntos rezar: 1 Pai-Nosso,
3 Ave-Marias e 1 Glória ao Pai. Em seguida, façamos a oração que conclui a Ladainha da Humildade:
Todos: Ó Deus, que, por meio do ensinamento e do exemplo do Vosso Filho
Jesus, apresentastes a humildade como
chave que abre os tesouros da graça (cf.
Tg 4, 6) e como início de todas as outras
virtudes – caminho certo para o Céu –,
concedei-nos, por intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, a mais humilde e mais santa de todas as criaturas,
aceitar agradecendo todas as humilhações que a Vossa Divina Providência nos
oferecer. Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
que convosco vive e reina na unidade do
Espírito Santo. Amém!
Canto final: 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./
Deixa a luz do Céu entrar! (deixa a luz do
Céu entrar!) / Deixa a luz do Céu entrar

A “PEQUENA VIA” CAMINHO DO
AMOR DE SANTA TERESINHA
Santa Teresinha do Menino Jesus
e da Sagrada Face

“O que agrada a Deus em minha
pequena alma, é que eu ame a minha
pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia”. Há inúmeras frases importantes deixadas por Santa Teresinha,
porém essa nos retrata sua vocação:
o amor. Amor a partir do cuidado da
sua alma, amor no exercício de amar
o próximo, tendo como combustível
o abandono no amor e na misericórdia de Deus. Apesar de sua pequenez,
conseguiu descobrir uma “pequena
via”, um caminho bem direto, bem
curto, um pequeno caminho todo
novo em sua busca da santidade.
Cuidar da alma, alimentando sempre a nossa dimensão interior, é uma
tarefa essencial que a modernidade
muitas vezes esqueceu. A fim de ajudar-nos neste caminho de redescoberta da transcendência que em nós
habita, estão os mestres da espiritualidade, como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, ou Santa
Teresa de Lisieux, como é conhecida
em várias partes do mundo. Em 17
de maio de 1925, foi canonizada pelo
papa Pio XI, o mesmo que dois anos
mais tarde a declarou Patrona Universal das Missões Católicas. Foi declarada Doutora da Igreja em 19 de outubro de 1997 pelo papa João Paulo II.
O que pode haver de extraordinário na vida de uma jovem freira que
entrou no Carmelo aos quinze anos
de idade e morreu aos vinte e quatro
anos? O que pode explicar a atração
que o seu testemunho exerce ainda
hoje, suscitando vocações e iluminando a Igreja? Podemos responder que é
a autenticidade da sua vida e que a pequena via é, portanto, escola de amor
autêntico, revelando que a ciência dos
santos é feita de confiança e amor na
misericórdia de Deus. Nesta jovem
carmelita cruzam-se todas as tensões
típicas do ser humano contemporâneo
com as raízes de fé evangélica.
Santa Teresinha amava a Deus de
forma muito simples. Ela fazia com que

INTENÇÕES
DO SANTO
PADRE

tudo no seu dia a dia se transformasse
em amor. Ela realizava pequenas penitências com um amor grandioso: fazia
as coisas ordinárias com uma caridade
extraordinária. E, assim, transformando tudo em um grande ato de amor,
ela conseguiu, heroicamente, passar
por uma tuberculose, a última paixão
de sua vida. E cumpriu a missão de ensinar às almas o caminho, a pequena
via, para amar Jesus.
“Passarei o meu Céu fazendo o bem
sobre a Terra”. Com efeito, tão logo ela
morreu, e começaram a aparecer milagres operados por sua intercessão.
Teresinha foi vista em vários lugares
do mundo, aparecendo inclusive para
soldados nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Sua fama espalhou-se e começou a popularizar-se a
“novena das rosas”, durante a qual as
pessoas relatavam ter recebido rosas
como sinal da proteção de Teresinha.
Há inúmeros relatos de curas físicas,
milagres operados pela intercessão de
Santa Teresinha, porém maiores ainda
são as almas que são salvas através
do exercício da “pequena via”: reconhecer a sua pequenez; abandonar-se
inteiramente a Deus; confiar na misericórdia de Deus; viver o momento
presente e nunca perder o ânimo. Eis
o caminho da pequena via: quem
seguir por ele chegará ao céu
mais rápido do que imagina; ou
melhor, começará a viver o céu
aqui na Terra.
Aquele que vive a pequena via já não precisa ficar
com tanta ânsia do céu,
porque ele já vive o céu
onde ele vive. Teresinha é
modelo para que o cristão de hoje seja mais
místico, que não se fixe
no zelo da exterioridade. Cada ser humano
aprende com a carmelita francesa a cuidar do
seu interior que, bem
alicerçado em Deus, se

traduz em gestos concretos de amor.
O bem maior que Teresinha quer fazer
a seus devotos, mais que os milagres
alcançados por sua intercessão, é ensinar-lhes o caminho da santidade. Então, vamos, com coragem, trilhar este
caminho junto com a pequena Teresa.
Santa Terezinha do Menino Jesus e
da Sagrada Face, Rogai por nós!
Renata de Sena Moraes Hervatini
Catedral de Nossa Sra. de Fátima

Discípulos missionários (Pela Evangelização)
Rezemos para que cada batizado seja envolvido na evangelização
e disponível para a missão, através de um testemunho de vida que
tenha o sabor do Evangelho.
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MISSIONÁRIOS DA COMPAIXÃO E DA ESPERANÇA:
PANDEMIA, NOVO "AREÓPAGO" DA MISSÃO
JDJ, acampamento, atividades sociais,
louvor, catequese, encontros de jovens,
festas de padroeiro... poderíamos elencar
inúmeras atividades que, desde sempre,
constituem nossa vida de fé e de Igreja
e nos formam como cristãos. O espaço do encontro, a vida de comunidade,
o celebrar juntos, a atenção para com
os mais necessitados, sempre foram os
areópagos onde nossa fé se expressava,
nas mais variadas formas, nutrindo assim nossa alma e nossa espiritualidade e
construindo nossa identidade de Igreja.
Os apóstolos, por primeiro, anunciaram o Evangelho a todas as gentes, num
movimento de saída e de encontro; os
missionários, os profetas, os mártires nos
ensinaram a arte de espalhar a boa nova,
tornando-nos sempre mais uma “Igreja
em saída”, seguindo o convite de Papa
Francisco. Mas, nestes últimos dois anos,
algo aconteceu: de repente um vírus invisível “amarrou” a humanidade e, aos
poucos, o que era normal e vital, o que
constituía a nossa missão como Igreja,
tornou-se saudoso, ausente, silencioso.
O que fazer? Como ser missionários em tempo de pandemia? Muitos já
aprenderam a serem missionários nos
areópagos virtuais: plataformas digitais,
que até os mais experientes tiveram que
aprender a usar, “apanhando” não pouco! A pandemia, um dia, vai passar; todos
desejamos voltar à nossa vida normal.
Mas, qual vai ser o “normal” que nos espera? Diante dos nossos olhos vislumbra-se uma humanidade sofrida e esgotada,
com feridas abertas, gritos silenciosos,
corações rasgados pelo luto e pelo sofrimento. Jesus, contemplando a humanidade, tinha um olhar de compaixão e de
esperança. Eis a nossa missão!
Pe. Sidnei, pároco da Catedral de
Naviraí, escrevendo aos profissionais da
área da saúde, dizia: “A primeira coisa
que temos que pensar é: isto não vem
de Deus e não é vontade de Deus. Não é
castigo ou coisa assim... Depois: Deus não
nos abandona. Algumas pessoas podem
até se perguntar: ‘Por que Deus permite
esse mal se Deus é tão bom?’ Sim, Deus
é muito bom! É tão bom e é providência
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e potência, consegue tirar coisas boas
de situações ruins. E já podemos ver os
“frutos” dessa pandemia: solidariedade,
famílias reunidas em suas casas, conversões, orações e cânticos ecoando das
sacadas e das casas... É um momento difícil para a humanidade, porém tem sido
bonito ver a atitude de tantos irmãos e
irmãs de todas as nações se unindo em
oração.
Esse vírus não veio para nos separar
e sim para nos unir: primeiramente com
Deus e depois entre nós. ‘Nada pode nos
separar do amor de Deus que está em
Cristo Jesus’, NADA! Nem o coronavírus!
Deus nos ama e não nos abandona assim
como não abandonou a humanidade em
muitos momentos difíceis como este. [...]
Não é tempo de medo, é tempo de esperança! Procuremos os sinais de esperança, mesmo no meio do sofrimento!”. Sim,
esta é a nossa fé... e, pregar esperança é
a nossa missão!
Este é também o tempo da compaixão, que significa: “amor de entranhas.
[...] Na verdade, a compaixão é uma emoção tão profunda, central e poderosa em
Jesus, que só pode ser descrita como um
movimento de contração do “ventre de
Deus”. Nele, está oculta toda a ternura e
toda a bondade divina. Nele, Deus é pai
e mãe, irmão e irmã, filho e filha. Nele,
todos os sentimentos, emoções e paixões
são uma só coisa no amor divino. [...]
Hoje, só terá credibilidade o cristianismo
se, como o bom Samaritano, deixa-se afetar pela situação do outro e realiza gestos
compassivos”. Parafrasando estas palavras de pe. Adroaldo Palaoro, jesuíta, nós
podemos dizer que hoje, só terá credibilidade o cristianismo se, como bons samaritanos, nós nos deixarmos afetar pela
situação do outro, e nos tornar missionários de compaixão. Só a compaixão pode
reconstruir o que a dor e o sofrimento
destruíram; só o amor pode fazer palpitar
a vida nos corações rasgados.
Para chegar à compaixão, existem
percursos possíveis, ao nosso alcance. O
professor Tonino Cantelmi, psiquiátra italiano, foca cinco percursos, que gostaria
de compartilhar, propondo-os como novo

areópago da missão, em vista da reconstrução de uma humanidade dilacerada:
1. Percurso para o espírito: a oração
nos ensina a viver nossa vida com fé,
acreditando que Deus está conosco e que
escreve certo por linhas tortas. A oração
nos permite ressignificar;
2. Percurso para o corpo: valorizando os pequenos gestos. Fomos privados
dos abraços, dos apertos de mão... mas
nós podemos chegar até o outro com um
sorriso, um gesto de caridade e solidariedade;
3. A mente: com a pandemia as fragilidades psicológicas se manifestaram
em muitas pessoas e família de uma
forma mais aguda: depressão e doenças psicológicas entraram a fazer parte
do convívio... Contemplar “o belo” pode
nos ajudar a sair das vendas da escuridão que nos envolveram, do espéctro da
morte e do pessimismo que agarrou a
humanidade. Como afirma Augusto Cury:
“Contemplar o belo é fazer das pequenas
coisas um espetáculo aos nossos olhos. É
dialogar com os amigos, elogiar as pessoas, amar os desafios da vida. É admirar
as crianças, ouvir as histórias dos idosos.
É descobrir as coisas lindas e ocultas que
nos rodeiam. É admirar as nuvens, o canto dos pássaros, o baile das folhas sob a
orquestra do vento. É perceber além das
imagens e das palavras”. Contemplar o
belo é crer que, além do sofrimento, ainda há algo bom e belo para nós;
4. As emoções: precisamos curar as
nossas emoções feridas... cure as pessoas
que estão à sua volta com toque de carinho, de amor, de compaixão, de vida, de
esperança...;
5. As relações: sobreviventes do isolamento social, precisamos promover
caminhos de encontro... escuta, partilha,
proximidade, diálogo, desabafo; de repente, tudo isso, nos faça compreender
que nós não nos bastamos a nós mesmos.
Então... boa missão, missionários da
compaixão e da esperança!
Irmã Débora Damiolini, IOP
Catedral Nossa Senhora de Fátima

OUTUBRO: MÊS DEDICADO
AO ROSÁRIO
Mês de outubro, dedicado especialmente à Bem-aventurada Virgem
Maria, sob o título de Rainha do Santíssimo Rosário, à oração dos simples,
dos pequenos, daqueles que se dirigem a Maria, certos de encontrar nela
a ajuda e a proteção que uma mãe jamais nega a seus filhos. Rezar é uma
forma de aproximação com Deus, de
profunda intimidade com o pai. Embora Deus conheça nossas necessidades
podemos, através da oração, pedir o
que necessitamos e agradecer ao pai
por tudo o que de graça recebemos.
A oração é fundamental para nossa vida e essencial para nossa salvação, por isso deve fazer parte da vida
de todo cristão. É o que nos recomenda nossa Mãe, Maria, que em quase
todas as suas aparições mostrou e estimulou a devoção ao Rosário. O rosário nos ensina a meditar de forma profunda os mistérios da vida de Cristo.
A palavra Rosário significa ‘Coroa
de Rosas’. É uma antiga devoção católica que a Virgem Maria revelou que
cada vez que se reza uma Ave Maria
lhe é entregue uma rosa e por cada
Rosário completo lhe é entregue uma
coroa de rosas. A rosa é a rainha das
flores sendo, assim, o Rosário de todas as devoções; portanto, a mais importante: “O Santo Rosário é a mais
bela de todas as orações, a mais rica
em graças e a que mais agrada a Santíssima Virgem” (São Pio X).
A origem do Rosário, segundo a
tradição, está no costume dos antigos
monges, de fazer suas preces, contando-as com o uso dos dedos das mãos
ou mediante pedrinhas ou grãos. Na

Idade Média (séculos X a XII), os fiéis pecial de três Mistérios: os Mistérios
costumavam rezar vários Pai-nossos Gozosos, os Mistérios Dolorosos e os
ou várias Ave-Marias consecutivos Mistérios Gloriosos. O Papa João Pauquando não conseguiam recitar os lo II, por meio da carta apostólica Ro150 Salmos. Essa prática foi-se codifi- sarium Virginis Mariae, de 16 de outucando e regulamentando aos poucos, bro de 2002, sugeriu uma nova série
chegando a sua forma atual no século de Mistérios, os chamados Mistérios
XVI sob o papado de São Pio V (1566- Luminosos que contemplaria fatos
1572), dominicano. Foi esse Pontífice importantes da vida de Jesus: Seu
quem determinou tanto o número Batismo no Rio Jordão, Seu primeiro
de “Pai-Nosso” e “Ave-Maria” como milagre em Canaã, Seu chamado à
o teor dos mistérios que os devem conversão, Sua Transfiguração e a Insacompanhar.
tituição da Eucaristia. Essa nova série
O Santo Rosário é uma prática reli- de Mistérios disponíveis para contemgiosa de devoção maplação alterou o forriana muito difundida
mato do Rosário, que
Segundo a
entre os católicos ropassou a contar com
manos, que o rezam tradição, a origem 200 Ave-Marias, ou
tanto pública quanquatro Terços de 50
do Rosário, vem
to individualmente.
Ave-Marias com os 4
do costume dos
Consiste na recitação
Mistérios: Gozosos,
monges, que
seriada de orações
Dolorosos, Gloriosos
com o auxílio de uma faziam suas preces, e Luminosos.
corrente com contas
Santo Rosário
contando-as nos é a“Oarma
ou nós, que recebe o
daqueles
dedos das mãos, que querem vencer
mesmo nome. O Rosário também comcom pedrinhas ou todas as batalhas”
preende a contempla(São Pio de Pietrelgrãos.
ção de determinadas
cina). O Rosário é a
passagens da vida de
oração que ajuda a
Jesus Cristo e de sua mãe, a Virgem meditar a Palavra de Deus e assimilar
Maria, que, segundo a doutrina da a Comunhão Eucarística, sob o moIgreja Católica, são de especial rele- delo de Maria, que guardava em seu
vância para a história da salvação e coração tudo aquilo que Jesus fazia e
que recebem o nome de “Mistérios”.
dizia, e sua própria presença. Para o
O Rosário é tradicionalmente di- cristão é graça, conforto, conversão e
vidido em três partes iguais, com crescimento espiritual.
cinquenta contas cada, e que, por
corresponderem à terça parte, foram
Maria Ester Rezende Hernandes
chamadas de Terço. Cada Terço, por
Catedral Nossa Senhora de Fátima
sua vez, compreende um conjunto es– Naviraí/MS
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No dia 11/09 foi marcado pelo retorno do Perseverança
da Catedral Nossa Senhora de Fátima. Depois de quase
2 anos sem haver encontros presenciais o grupo de jovens e adolescentes do Pós-Crisma se reuniu para uma
tarde animada, cheia de espiritualidade com recreação,
teatro, pregação, muita música e adoração ao Santíssimo. Participaram cerca de 70 Crismados de 13 a 20
anos.

Encerrando o mês das vocações, tivemos a alegria de comemorar nos
dois últimos domingos do mês (22 e 29), o primeiro aniversário de Ordenação Presbiteral dos Padres Renato Nascimento Batista e Rodrigo
de Souza Lopes Ernesto, nas Paróquias de Eldorado e Angélica respectivamente. Deus os abençoe e que venha muitos anos de comemoração!

No mês de setembro a Catedral Nossa Senhora de Fátima celebrou
a Investidura de novos coroinhas e servidores do altar. Inúmeros
crianças e adolescentes das comunidades passam a integrar a
equipe litúrgica no auxílio zeloso à Celebração Eucarística. Parabéns aos nossos novos coroinhas e servidores do altar!

No dia 15 de agosto, na Igreja Matriz São Paulo Apóstolo, em memória de São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, foram investidos
novos servidores. Na oportunidade houve a renovação das promessas das crianças que já exercem esse serviço.
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Mesmo ainda vivendo uma pandemia, porém seguindo as
orientações da vigilância sanitária e da nossa Diocese, nós,
Catedral Nossa Senhora de Fátima, aos poucos estamos
retomando as nossas atividades. No mês de setembro, tendo a catequese conclui a formação para a primeira Eucaristia, nos dias 4 e 5, seis turmas das crianças receberam
o Sacramento da Eucaristia e no decorrer do mês de outubro outras turmas receberão o sacramento da Eucaristia.
Que a Eucaristia faça gerar em nossos irmãos e irmãs um
vínculo de amor e comunhão com Jesus e a Igreja alimentando-os no seguimento do Mestre. Parabéns!

NTE CE U
Aos poucos a vida pastoral em nossa Diocese vai voltando ao ritmo normal.
Este ano tivemos as primeiras Crismas depois de muito tempo parados
por causa da pandemia. Nas últimas semanas o Crisma foi ministrado nas
seguintes Paróquias:
15 de junho - Catedral Nossa Senhora de Fátima.
15 de agosto- Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Sete Quedas.
21 de agosto - Paróquia São João Batista, Bataguassu.
27 e 29 de agosto - Paróquia São Paulo Apóstolo, Ivinhema.
Parabéns aos nossos novos crismados!

MISSIONARIEDADE DA IGREJA
A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem sua origem,
segundo o desígnio de Deus Pai na ‘missão’ do Filho e do Espírito Santo.
(Decreto Conciliar Ad Gentes, 6)
Iniciamos mais um mês missionário e, falar em missão ou de uma Igreja missionária é refletirmos a essência
desta mesma Igreja. Adotaremos como ponto de partida
para nossas ponderações o Decreto Conciliar Ad Gentes,
pois é a partir dele que se percebe uma mudança radical
na forma de ver, de falar e de fazer missão. Importante
frisarmos que a Igreja não faz missão, ela é missionária
por natureza.
Voltando o nosso olhar para Sagrada Escritura, encontramos um dos textos mais simbólicos para abordar este
tema, o mandato missionário, no Evangelho de Mateus:
“Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem
discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo que vos ordenei” (Mt 28, 19-20). Portando, a atividade missionária
da Igreja é dever de todo batizado, pois o batizado é discípulo missionário de Cristo, chamado e enviado. A missão
é, dessa maneira, um caminho a trilhar, um caminho a ser
seguido por todos os fiéis batizados.
Jesus deixou aos discípulos e, por meio deles à Igreja de todos os tempos, a missão de continuar a obra da
salvação consumada na sua morte e ressurreição. Ao falarmos em missão, a primeira ideia que nos acomete é a
missão Ad Gentes, ou seja, missão para as nações, para

outros povos. Sim, como visto acima, é necessário levar o
Evangelho de Cristo a todos os povos. Entretanto, é preciso analisar a missão na Igreja particular, na qual todos os
fiéis, onde quer que vivam, têm a obrigação de manifestar, pelo exemplo da vida e pelo testemunho da palavra, o
homem novo de que se revestiram pelo Batismo.
Portanto, o apelo missionário é o mesmo ontem e
hoje, embora a missão esteja ligada ao desafio de cada
época. Estamos vivendo ainda este período de pandemia,
e olhando para a atualidade e os fatores do nosso tempo, vemos que há também novos areópagos da missão.
É o caso dos meios de comunicação social, instrumento
importantíssimo para a propagação do Evangelho hoje e
ainda é um espaço desconhecido para muitos de nós.
Por fim, deixo alguns questionamentos para cada um
de nós: onde podemos exercer nossa missão de batizados
e enviados? Quais desafios estamos dispostos a enfrentar
a fim de contribuir na ação missionária da Igreja? Que sejamos cristãos comprometidos com a causa missionária.
Padre Rodrigo de Souza Lopes Ernesto
Reitor do Seminário Propedêutico Cristo Sacerdote /
Naviraí
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12 de outubro, dia de Maria, dia das crianças:
A exemplo de Maria aprender a educar os
filhos segundo o coração de Deus.
Educar com Nossa Senhora Aparecida
Ao longo do último ano, entre lutas e
perdas, dores e vitórias, muitas famílias
dedicaram ao menos um tempinho para
refletir sobre as grandes questões do ser
humano, sobre o sentido da vida, seus
valores e suas prioridades. Uma dessas
questões seria a educação de nossos filhos. E, estando nesse mês missionário-mariano (12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida), gostaríamos de voltar o
olhar para nossas crianças, invocando
a intercessão e o exemplo de Nossa Senhora para melhor exercermos essa missão e dádiva que o próprio Senhor nos
confiou.
Antes do nascimento de nossa primeira filha, 12 anos atrás, “marinheiros de primeira viagem”,
um tanto aflitos, uma
amiga nos visitou e procurou nos tranquilizar: “Não se preocupe, Maisa, o
dom de mãe vem
com o filho”.
De fato, esse
“dom de mãe”
(e de pai), por
graça de Deus,
aconteceu,
confirmando a
palavra do anjo:
“Não temas, Maria!
Encontraste graça junto de
Deus” (Lc 1, 30), e
a parábola do semeador: “Como um homem
que lança a semente à terra:
ele dorme e acorda, de noite e
de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como” (Mc 4, 27).
Sem temermos e percebermos, os filhos
chegaram juntamente com os dons da
maternidade/paternidade. Assim, tarefas foram realizadas, desafios foram
vencidos, doenças foram curadas e muitas alegrias foram experimentadas, além
dos sonhos realizados. Portanto, uma
primeira mensagem já poderíamos destacar: NÃO TENHAMOS MEDO, abramo-nos à vida e a experimentaremos em
sua abundância!
Voltando a Nossa Senhora, sabemos
que logo após o Natal, ela e S. José precisaram fugir para o Egito. Imaginemos
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aí quantas provações viveram: um país
com língua e costumes diferentes, distantes do círculo de amigos e familiares, onde talvez S. José nem conseguia
trabalhar para o sustento do lar, sem
local para exercitarem a fé comunitária... Todavia, eles não se desesperaram,
pois “bendito o homem que deposita a
confiança no Senhor” (Jr 17, 7). E assim,
destacamos uma segunda mensagem:
renovar a CONFIANÇA NO SENHOR sempre!
Anos depois, a Sagrada Família volta a Nazaré, onde o menino Jesus, sob
sua autoridade, vai crescendo em sabedoria, estatura e no favor de Deus e
dos homens (Cf. Lc 2, 51-52). “Volta
a Nazaré” – e, aqui uma terceira mensagem: VOLTARMOS PARA NOSSOS
FILHOS. Imaginemos
como Maria discorria as escrituras
para Jesus, fazia-lhe dormir cantando salmos,
ensinava-lhe as
tradições
de
seu povo, etc.
E para termos
tempo
hoje
para isso precisamos dar um
basta em tanto
Instagram, whatsapp e Tiktok. Foi durante a catequese de
20 de maio de 2015 que
o Papa Francisco ressaltou
que “chegou a hora de os pais e as
mães voltarem do seu exílio – porque se
auto-exilaram da educação dos próprios
filhos – e recuperarem a sua função
educativa”. Ou seja, nós pais não podemos terceirizar tudo e nos auto-exilar da
educação de nossos filhos.
“Sob a autoridade” – Eis uma quarta
mensagem: devemos exercer nossa AUTORIDADE DE PAIS sobre nossos filhos.
Vivemos num mundo onde as referências estão em crise de diversos modos
(culturais, estéticas, morais, etc.). Uma
família que pretende viver segundo o
coração de Deus encontrará inúmeras
barreiras neste mundo tão desfigurado.
Aliás, a abertura aos filhos, a educação

na moral católica, o incentivo das virtudes, o temor a Deus, tudo isso é visto
como antiquado ou ultrapassado. Mas,
é hora de voltar do exílio. É hora de entrarmos na escola de Maria e ensinarmos as virtudes aos nossos filhos. Chega
de free fire, chega de tanta precocidade,
de telas livres o dia todo!
São Paulo escreve aos Efésios que,
por meio de Cristo, Deus nos escolheu,
antes da fundação do mundo, para que
sejamos santos e irrepreensíveis sob o
seu olhar, no amor (Cf. Ef 1, 4). Portanto,
nossa missão é educá-los para a santidade. E ser santo é pensar em Deus, tê-lo como amigo, merecedor de visitas no
Santíssimo Sacramento e na comunhão
eucarística, deixando que Ele nos molde, para realizar sua vontade, sem apegos às coisas dessa terra.
Por fim, nos vem à mente uma cena
do filme Paixão de Cristo (Mel Gibson,
2004), onde Jesus brinca com Nossa Senhora, jogando-lhe um pouco de água
após lavar as mãos. Ou seja, onde está
Nossa Senhora existe festa, existe alegria! Precisamos cultivar momentos de
festa com nossos filhos. Rezar o terço,
contar as histórias dos santos e, por que
não encerrar com uma boa e saborosa
pipoca? O Espírito Santo suscita muitas
outras iniciativas. Peçamos o auxílio da
Virgem Maria e de São José, para que
nos ensinem a acolher o amor de Deus
como eles o acolheram. Se nossa vocação não é fácil de viver, especialmente
hoje, reforcemos em nosso coração a
certeza de que a realidade do amor é
maravilhosa e é a única força que pode
verdadeiramente transformar o universo.
Ricardo Ferreira Martins e Maisa
Aparecida Santini Martins
Catedral Nossa Senhora de Fátima
/ Naviraí

SOLENIDADE DE NOSSA
SENHOrA APArECIDA
“Mãe do Céu Morena,
Senhora da América Latina,
De olhar e caridade tão divina,
De cor igual à cor de tantas raças.”
Padre Zezinho
Uma imagem encontrada por pescadores no rio, hoje,
tão amada e devotada por milhares de fiéis que buscam seu
carinhoso amparo. Em 1717, no Rio Paraíba do Sul, estado
de São Paulo, três pescadores, após várias tentativas sem
êxito, acabaram pescando através de redes, a pequena estátua de um corpo e, logo em seguida, a cabeça do que seria
a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Naquele mesmo
momento o primeiro milagre aconteceu, pois, milhares de
peixes começaram a surgir enchendo as redes e trazendo
abundância onde antes estava escasso.
Nossa Senhora da Conceição era a padroeira de Portugal, e por haver um decreto, todas as suas colônias
eram obrigadas a possuir uma imagem para propagação da fé. Portanto, foi assim trazida pelos portugueses até o Brasil. Muito provavelmente, alguém
jogou a imagem no rio por se achar quebrada, mas
o fato é que rapidamente Nossa Senhora da Conceição passou a ser chamada de APARECIDA, por
“aparecer” nas águas; anos depois, recebeu o
título de RAINHA, sendo coroada pelas mãos
da princesa Isabel e revestida com um manto
ornado com brilhantes, em agradecimento
pelas graças recebidas.
Foi assim, a forma como Nossa
Senhora Aparecida decidiu se manifestar
em nosso país. Uma Nossa Senhora um
pouco diferente das aparições reveladas em Fátima, Lourdes, La Salette, mas uma mãe autêntica, tão brasileira que
carrega em seu manto, junto à bandeira do Vaticano, que
nos lembra que a Virgem Maria é Mãe da Igreja, a bandeira
do Brasil, sinalizando que o nosso país é católico, sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Fato esse colocado por
mãos humanas, porém, permitido por Nossa Senhora até os

dias de hoje. Uma mãe terna, com muita simplicidade, mansidão, acolhedora, com uma linguagem de amor acessível a
todos aqueles que acreditam, presenciam e vivenciam os
milagres intercedidos por ela. Uma mãe totalmente “mãe”,
uma via expressa ao coração de seu filho Jesus Cristo.
Mas, por que a mãe de Jesus se manifestou desta forma
tão diferente? Porque cada mãe educa e presta atenção a
seus diferentes filhos de maneira distinta, conforme a necessidade de cada um. Assim, ela chegou até nós: serena,
humilde, observadora, no silêncio. Porém, seus olhos e
seu coração tudo sabe e tudo vê. Sabe das demandas
de cada filho e as atende à medida que cada um crê.
Uma mãe que mesmo sem palavras, faz compreender
a eficácia e poder da oração para chegar ao reino de
Deus. E foi assim que, através da fé, seus filhos a
entenderam e começaram a se reunir para rezar e
a organizar as primeiras comunidades em torno
daquela que veio a ser padroeira do Brasil.
O tempo passa e, a indicação e o olhar norteador continuam o mesmo. Oração, oração,
Penitência! Que nosso envolvimento e busca
por seu amor seja constante, porque o maior
desejo dela é fazer derramar suas graças
sobre toda pessoa, sobre toda nação, porque onde a Mãe está presente seu Filho
reina para sempre. Que Nossa Senhora
Aparecida seja o nosso exemplo de mansidão, silêncio, oração e de atitudes que agradam o coração de Jesus. Que ELA
seja nossa intercessora junto a seu Filho para nos aproximar
e vincular ao eterno amor a Deus.
Gisele Kátia R. Moraes
Catedral Nossa Senhora de Fátima/ Naviraí -MS
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Oração do Mês Missionário
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de
amor,compaixão e missão. Nós te
suplicamos:Derrama a luz da tua esperança
sobrea humanidade que padece a solidão, a
pobreza,a injustiça, agravadas pela
pandemia.Concede-nos a coragem para
testemunhar,com ousadia profética e
crendoque ninguém se salva sozinho,tudo o
que vimos e ouvimos de Jesus
Cristo,missionário do Pai.Maria, mãe
missionária, e São José, protetor da
família,inspirem-nos a sermos missionáriosda
compaixão e da esperança.
Amém.
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