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PALAVRA DO PASTOR

EDITORIAL

DIA DE FINADOS

“Então aparecerá no Céu o
sinal do Filho do Homem e todas
as tribos da terra baterão no peito
e verão o Filho do Homem vindo
sobre as nuvens do céu com poder
e grande glória.” (Mateus 24, 30)

Como é bom chegar até você neste
mês de novembro com tantas coisas bonitas a refletir da nossa fé católica. Bem-vindos ao nosso Informativo Diocesano! Neste mês, a Igreja comemora todos
os fiéis defuntos, no dia 02; no dia 07 é
a Solenidade de Todos os Santos; no dia 21 temos a Solenidade de Jesus
Cristo, Rei do Universo; e no dia 28 inicia o Tempo Litúrgico do Advento.
O Catecismo da Igreja Católica afirma que “cada homem recebe em sua
alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num Juízo
Particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja através de
uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja
para condenar-se de imediato para sempre” (§ 1022). Acreditamos que
essa realidade acontece não de forma plena, mas inicia-se já no aqui e
agora. Ou seja, podemos adiantar neste mundo as três realidades escatológicas (Céu – Inferno – Purgatório). O que vai determinar nosso destino
após a morte corporal é como vivemos neste mundo, nossas escolhas e
como correspondemos ao amor de Deus que nos quer para si, “o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento
da verdade” (1 Tm 2, 4).
Ser santo é adiantar neste mundo a glória do Céu, mesmo diante das
inúmeras provações e sofrimentos; é viver, mesmo que de forma incompleta, um pouco do que vamos receber na plenitude da vida eterna. O
contrário também é válido, se não correspondermos com a santidade da
nossa vida ao amor de Deus podemos adiantar o inferno no aqui e agora
da nossa história e, pior ainda, na separação eterna de Deus após nossa
morte corporal.
Com o Tempo do Advento comemoramos duas realidades bonitas da
nossa fé. A primeira é o nascimento de Jesus. Deus se fez “gente”, carne e
ossos, e assim elevou nossa natureza decaída transfigurando nossa humanidade na divindade através da adoção filial: “Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos” (Rm 8, 29). A
segunda realidade do Tempo do Advento é a espera incessante da segunda
vinda de Jesus (parusia) que como nos é transmitido pela Palavra de Deus e
pela sagrada Tradição da Igreja: Ele há de vir e completar a obra começada,
tudo será transformado e o primeiro céu a primeira terra já terão passado
(cf. Catecismo da Igreja Católica §668 até §682). Assim rezamos no creio:
“de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos”, e ainda: “creio na ressurreição da carne, na vida eterna...”.
Por fim, há que se considerar o inevitável: se nossa fé professa uma
realidade escatológica no ser humano presente no aqui e agora, mas ainda
não, é preciso afirmar que a vinda de Jesus é uma realidade concreta e permanente. Não esperemos, pois, o céu abrir-se e ver dele descer o Senhor
glorioso. É preciso reconhecer o Senhor no meio em que vivemos, muitas
vezes sem o aspecto de glória, envolto a anjos, mas com aspecto de dor,
como um dia estava na cruz. O melhor de tudo é acreditar que Deus está
conosco!
Rezemos em comunhão com a Igreja da glória que de junto do Pai nos
comunica os dons espirituais e o elo que no batismo recebemos para que,
no intercâmbio de dons nossa comunhão nos prepare para receber Jesus
que vem ao nosso encontro. Maranathá – Vem, Senhor Jesus!
Pe. Paulo Santos da Silva
Diretor do Informativo Diocesano
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Desde que a Igreja começou a existir o dia de finados
tornou-se uma das celebrações mais vividas e participadas no mundo todo; é bem difícil alguém não visitar
um cemitério para visitar seus entes queridos falecidos,
para mostrar-lhes amor e afeto, cobrindo seus túmulos
com flores. Para muitos de nós no cemitério estão as
nossas raízes: o pai, a mãe, aqueles que nos precederam e nos transmitiram a vida, a fé cristã e tudo o que
temos.
Esta memória dos falecidos é para nós cristãos uma
grande celebração da ressurreição: a morte não é a realidade última para os homens e as mulheres que já morreram, mas a vida com Cristo Ressuscitado. No Evangelho de São João encontramos as palavras que devemos
gravar em nossos corações para superar toda a tristeza
e todo o medo quando se pensa no mistério da morte:
“Quem vier a mim, eu não o rejeitarei!” (cf. Jo 6, 37ss.).
O cristão é aquele que vai ao encontro de Cristo mesmo
que sua vida seja tocada pelo pecado e pelo fracasso; e
que se levanta com toda a confiança e retoma o caminho para seguir a Cristo. E Jesus o acolhe em seu amor
e lhe dá a remissão dos pecados e o conduz definitivamente à vida eterna.
Esta consciência e esta visão só podem vir da fé e,
nessa visão de fé, nos doa um caminho de encontro e
comunhão com Deus. É claro que lembrando os que já
partiram, nossa memória recorda também algumas vidas marcadas pelo mal, pelos vícios, pela maldade, pelo
erro; mesmo assim, há um instinto do coração que pede
para honrar todos os mortos, para pensar neles neste
dia como a sombra dos bem-aventurados, esperando
que “todos sejam salvos”. Nossa oração pelos mortos
é um ato de intercessão autêntica de amor e caridade
por eles; é um ato devido a quem morre, porque a solidariedade com ele não deve ser interrompida, mas sim
vivida como uma comunhão dos santos: é por isso que
essa memória é celebrada após o dia da festa de todos
os santos, como para indicar que os santos arrastam os
mortos com eles para o reino eterno.
No dia de finados desse ano devemos, infelizmente,
recordar muitas vidas ceifadas prematuramente e violentamente pela pandemia, sem ter tido a possibilidade
de um abraço de despedida, e sem aquelas horas, reunidos em volta deles. Os consolou com certeza o amor
de Deus que nos adotou a todos como filhos amados.
Estaremos em comunhão no dia de finados com todas essas vidas que já partiram, tendo a certeza de nos
encontrarmos com elas no dia que Deus reservou para a
nossa partida. Minhas intenções no dia de finados serão
as vossas.
Sobre vivos e falecidos chegue a minha benção e
meu abraço fraterno.
Vosso bispo dom Ettore Dotti – CSF.
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1º ENCONTRO

ADVENTO: MARANATHÁ!
VEM, SENHOR JESUS!
Caríssimos irmãos e irmãs, com a
Graça de Deus estamos nos aproximando de mais um Advento, isto é,
de mais um tempo preparatório para
o nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Em primeiro lugar, devemos
elevar as nossas preces e orações por
muitos amigos, parentes e vizinhos
que infelizmente não poderão participar deste tempo, bem como do Natal de Nosso Senhor, por terem sido
vítimas desta pandemia. Em segundo
lugar, enquanto Deus está nos permitindo esta dádiva de viver em mais um
ano o nascimento de Cristo, devemos
ser gratos pelas nossas vidas e a saúde que Ele nos concede a cada dia.
Para muitos de nós a palavra “Advento” ainda é duvidosa e por várias
vezes não conseguimos responder ao
certo para alguém que nos pergunta.
Vamos resolver isso?! De forma geral conforme nos ensina a Santa Mãe
Igreja, o Advento é o tempo de preparação para a grande festa (solenidade)
do Natal de Nosso Bendito Senhor.
Além disso, este tempo de preparação, também marca o início de nosso calendário litúrgico na Igreja. Um
aspecto que salta aos nossos olhos é
o fato de a cor roxa se fazer presente
durante as celebrações eucarísticas

INTENÇÕES
DO SANTO
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deste tempo. E, por quê?
A cor roxa sempre irá simbolizar
em nossa rica liturgia o sofrimento,
tempo de preparação (como na Quaresma), e assim por diante. O povo,
naquela época, sofria nas mãos dos
governantes corruptos e esperava
a vinda do seu Messias, o Salvador.
Por isso, fazemos memória deste sofrimento no sentido de nos preparar
espiritualmente para que Jesus possa
nascer em nossos corações. Assim, é
comum vermos em nossas paróquias
e comunidades os chamados “mutirões de confissões”, que são promovidos pelos nossos párocos com o intuito de nos ajudar e fazer com que
estejamos bem em nossa consciência
e coração para receber Nosso Senhor.
Com o tempo do Advento, estamos diante das profecias realizadas no Antigo Testamento, e que se
cumpriu há dois mil anos. Hoje, para
o nosso tempo, a vinda do Salvador
deve atualizar-se no coração de toda
a humanidade, enquanto a história
se encaminha para a Parusia (Fim dos
Tempos), ou seja, a vinda gloriosa do
Senhor. Para nós católicos, as celebrações eucarísticas devem ser marcadas
por ricos símbolos neste tempo, tais
como: a cor roxa (já citada), a coroa

de velas, que vai se acedendo em
cada domingo, as leituras na liturgia
da palavra, que são próprias para este
tempo e assim por diante. Assim, devemos tomar a devida consciência de
nossa viva e ardente participação nas
comunidades e nas celebrações eucarísticas neste tempo do Advento, pois,
trata-se da nossa preparação para a
chegada do Senhor.
Que pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, nosso padroeiro, possamos viver verdadeiramente
este tempo do Advento com fé e esperança, acreditando e confiando em
Deus. Que junto da chegada de Nosso
Senhor Jesus Cristo, venham novos
tempos de paz, alegrias e amor, sem
doenças e mortes em nosso mundo
que foi marcado pela tristeza da pandemia da Covid-19. Que com a ajuda
de nossa Santíssima Mãe, a Virgem
Maria, também possamos ter um
coração acolhedor e amoroso para
receber Nosso Bendito Senhor, pois,
aí está a manjedoura que Ele deseja
nascer. Hoje a nossa prece é: “Vem,
Senhor Jesus!”
Seminarista Adimilson Lucio de
Oliveira Junior

Intenção de oração universal – As pessoas que
sofrem de depressão

Rezemos a fim de que as pessoas que sofrem de depressão ou de
esgotamento encontrem em todos um apoio e uma luz que as abra
para a vida.

Vós também ficai preparados!
Animador: Estimados irmãos e irmãs, é Deus quem nos convida para juntos escutar e meditar a Palavra. Certos
disso, iniciemos o nosso encontro: Em
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo. Amém!
Canto: Tu anseias eu bem sei a salvação, / tens desejo de banir a escuridão. /
Abre, pois, de par em par teu coração, /
e deixa a luz do céu entrar.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Por meio do Evangelho
que meditaremos hoje, a santa Mãe Igreja nos recorda qual é a meta, o sentido
último da nossa vida. Deste modo, hoje
o Senhor nos lembra do Reino do Céu,
onde seremos semelhantes aos anjos,
pois seremos filhos da ressurreição, e
não da morte. É também ocasião de lembrar com carinho de nossos familiares e
amigos falecidos. Rezemos:
Todos: Eu creio firmemente que há
um só Deus, em três pessoas realmente
distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio
que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar,
e que ao terceiro dia ressuscitou. Creio
tudo o mais que crê e ensina a Santa
Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou.
E nesta crença quero viver e morrer.
Eu espero, meu Deus, com firme confiança, que pelos merecimentos de meu
Senhor Jesus Cristo, me dareis a salvação eterna e as graças necessárias para
consegui-la, porque vós, sumamente
bom e poderoso, o haveis prometido a
quem observar fielmente os vossos mandamentos, como eu me proponho fazer
com o vosso auxílio. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: “Pertencemos totalmente
a Deus, de alma e corpo, com a carne e
com os ossos, com os sentidos e com as

potências” (São Josemaria Escrivá). Ao
partilharmos a Palavra, o Senhor nos recorda de que pertencemos inteiramente
a Deus. Com alegria, aclamemos o santo
Evangelho:
Canto: Buscai primeiro o reino de
Deus, e a sua justiça. / E tudo o mais vós
será acrescentado. / Aleluia, aleluia!
Leitor 2: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo Lucas 12, 35-40.
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor 1: Por meio deste Evangelho, o
Senhor nos recorda que nossa vida não
se resume a este mundo, mas sim, destina-se à morada Celeste. Porém, não é
apenas nossa alma que ressuscitará, mas
também o nosso corpo, que também
dará glória a Deus. E, como nos recorda
São Paulo, estando em estado de graça
já nesta terra, o nosso corpo é templo
do Espírito Santo (Cf. 1 Cor 6, 20). Deste
modo, vamos refletir: Estamos vivendo
com os olhos fixos no Reino dos Céus?
Temos a consciência de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Estamos
com os rins cingidos e as lâmpadas acessas?
Leitor 2: “Fostes comprados por um
grande preço. Glorificai, pois, e trazei a
Deus no vosso corpo” (1 Cor 6, 20). Assim, São Paulo nos exorta sobre a nossa
finalidade, que consiste em glorificar a
Deus. Por isso, é nosso dever glorificar
a Deus inteiramente no nosso cotidiano. Deste modo, vamos pensar: Nossa
vida tem correspondido com a vida de
alguém que é templo do Espírito Santo?
Temos recorrido à misericórdia de Deus
por meio do Sacramento da Confissão
quando estamos “manchados” pelo pecado?
REZANDO A PALAVRA
Leitor 3: “A pureza é glória do corpo
humano diante de Deus. É a glória de

Deus no corpo humano” (São João Paulo II). Diante do mundo no qual estamos
inseridos, dos problemas que enfrentamos cotidianamente, e dos pecados que
devemos cortar da nossa vida, resta a
nós sermos decididos e contarmos com
a graça de Deus para que possamos ser
cotidianamente templos do Espírito Santo. Rezemos:
Todos: Vinde Espírito Santo, enchei
os corações dos vossos fiéis e acendei
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o
Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos: Ó Deus
que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos
da sua consolação. Por Cristo, Senhor
Nosso. Amém!
ORAÇÃO FINAL
Animador: Terminemos o nosso encontro, pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, a fim de que ela nos
ajude a recordar que o nosso corpo foi
feito para dar glória a Deus já aqui na terra, bem como por toda a eternidade. Vamos nos consagrar por meio da oração:
Rezemos: Ó Maria Santíssima, que
em vossa imagem milagrosa de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre
todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos servos, mas
desejando participar dos benefícios da
vossa misericórdia, prostrado a vossos
pés, consagro-vos o entendimento, para
que sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a língua, para que
sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o coração, para que,
depois de Deus, vos ame sobre todas as
coisas. Amém!
Canto: A alegria está no coração, de
quem já conhece a Jesus. / A verdadeira paz só tem aquele, que já conhece a
Jesus.
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2º ENCONTRO

3º ENCONTRO

Bem-aventurados
os pobres em espírito.

“A missão dos discípulos em caminhada na
história é comprometer-se na transformação do mundo”

Animador: Amados irmãos e irmãs,
sejam todos bem-vindos ao nosso encontro! Hoje, o Senhor irá nos recordar
do nosso chamado para uma vida feliz,
ou seja, uma vida de santidade. Iniciemos o nosso encontro: Em Nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Todos reunidos na casa de
Deus./ Com cantos de alegria e grande
louvor. / Vamos celebrar os feitos do Senhor. E sua bondade que nunca tem fim.
/ Vamos celebrar! Deus está aqui. / (2x)
no meio de nós. Ele está presente aqui!
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Estimados irmãos, hoje a
Igreja nos convida a elevarmos o nosso
pensamento e a dirigirmos nossas orações para essa imensa multidão de homens e mulheres que caminharam com
Cristo na terra e hoje se encontra na
Jerusalém Celeste com Cristo. Rezemos,
pedindo a intercessão de todos os Santos, para que um dia também nós possamos habitar o Reino do Céu.
Lado A: Ó santas Almas do paraíso,
vós que, agora a salvo dos escolhos e das
tempestades, gozais de uma felicidade
que não tem fim, peço-vos, em nome da
caridade que enche o vosso coração, em
nome d’Aquele que vos escolheu e que
vos fez tal como sois, escutai a minha
oração.
Lado B: Participai nos nossos trabalhos e nos nossos combates, vós que
ostentais nas vossas frontes vencedoras
uma incorruptível coroa de glória; tende
misericórdia das nossas inúmeras misérias, vós que estais para sempre libertas
deste triste exílio; lembrai-vos das nossas
tentações, vós que estais consolidados
na justiça; intercedei pela nossa salvação, vós que já não tendes nada a temer
pela vossa; serenamente sentados no
monte Sião, não vos esqueçais daqueles
que ainda jazem neste vale de lágrimas.
Todos: Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: “Alegremo-nos todos no
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Senhor, celebrando a festa em honra de
todos os santos.” (Antífona de entrada).
Esta alegria não é uma alegria qualquer;
mas sim, uma alegria genuína, onde nos
encontramos dentro da grande família
de todos os santos, como participantes
da Bem-Aventurança eterna. Cantemos:
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia. (2x) /
Fala Senhor, que teu servo te escuta! /
Fala Senhor, que te escuta teu servo!
Leitor 2: Proclamação do evangelho
de Jesus Cristo segundo Mateus 5, 1-12a.
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 1: Irmãos e irmãs, por meio
deste Evangelho, somos convidados a
celebrar o dia de Todos os Santos. Nesse
contexto, podemos nos questionar: Se
ser santo é ser feliz, como podemos celebrar o Dia de Todos os Santos partilhando um Evangelho que narra uma lista de
desprazeres? Eis aí algo essencial à nossa
fé, pois ser santo não significa ter vida fácil, e sim, viver por meio de Cristo, com
Amor, as contrariedades da vida de tal
modo que nada tire a nossa paz. Partindo
desta realidade, reflitamos: Sabemos encontrar a Cristo, mesmo nos momentos
difíceis ou apenas murmuramos diante
das dificuldades?
Leitor 2: O Concílio Vaticano II recorda-nos que todos nós possuímos a “vocação universal à santidade”. Assim, eu e
você devemos caminhar sempre impelidos por esta esperança. Vamos pensar:
Nossa vida está orientada no sentido
de alcançar a vida eterna? Vivemos voltados para o céu ou temos vivido como
se o sentido da vida se encerrasse neste
mundo?
REZANDO A PALAVRA
Leitor 3: Para seguir a Deus e ser santo não é necessário fazer coisas “estranhas”, mas fazer coisas rotineiras e normais; porém, com um sentido diferente,
que é a conquista da Pátria Eterna, isto é,

o Céu. Rezemos um trecho do Salmo 23
pedindo ao Bom Deus a graça de encontrar um sentido novo para a nossa vida
corrente:
Lado A: “O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Deitar-me faz em verdes
pastos, guia-me mansamente a águas
tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor
do seu nome. Ainda que eu andasse pelo
vale da sombra da morte, não temeria
mal algum, porque tu estás comigo; a tua
vara e o teu cajado me consolam.”
Lado B: “Preparas uma mesa perante
mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos
os dias da minha vida; e habitarei na casa
do Senhor por longos dias.”
ORAÇÃO FINAL
Animador: Após a reflexão de hoje,
confiemo-nos à Santíssima Virgem Maria, que é a Mãe de todos os santos. Vamos nos consagrar a ela pedindo a graça
de sermos santos. Rezemos:
Todos: Virgem Maria, Mãe de Deus e
nossa Mãe, ao vosso Imaculado Coração
nos consagramos em ato de entrega total
ao Senhor. A vós consagramos a Diocese de Naviraí, o clero, nossas famílias e
comunidades. Sede nosso Caminho para
dirigir-nos a Jesus, e o caminho pelo qual
recebamos todas as graças necessárias
para nossa salvação. Sede nosso socorro nas necessidades, nossa fortaleza nas
tentações, nosso refúgio nas perseguições, nossa ajuda em todos os perigos. Ó
Senhora, Rainha do Céu, sob a proteção
do vosso Imaculado Coração, recomendamos tudo o que somos, tudo o que
temos. Amém!
Canto: Imaculado Coração de Maria,
nos proteja, nos dê força todo o dia. /
Nosso padroeiro, Deus lhe trouxe aqui,
/ o povo todo agradece pela Diocese de
Naviraí.

Animador: Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro! Na alegria de Cristo que nos reúne
como comunidade, vamos iniciar: em
Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo. Amém!
Canto: Deus está aqui! (Ele está aqui!)
/ Tão certo como o ar que eu respiro!
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Hoje a santa Mãe Igreja
nos proporciona que reflitamos acerca
do céu, a morada daqueles que buscaram viver em Cristo. Rezemos:
Todos: Sois vós, ó Senhor, o meu
Deus! Desde a aurora ansioso vos busco! A minh’alma tem sede de vós, minha
carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água!
Lado A: Venho, assim, contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e
poder. Vosso amor vale mais do que a
vida: e por isso meus lábios vos louvam.
Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar
para vós minhas mãos! A minh’alma será
saciada, como em grande banquete de
festa; cantará a alegria em meus lábios,
ao cantar para vós meu louvor!
Lado B: Penso em vós no meu leito,
de noite, nas vigílias suspiro por vós! Para
mim fostes sempre um socorro; de vossas asas à sombra eu exulto! Minha alma
se agarra em vós; com poder vossa mão
me sustenta.
ESCUTANDO A PALAVRA
Canto: A Bíblia é a Palavra de Deus /
semeada no meio do povo, / que cresceu,
cresceu e nos transformou, / ensinando-nos viver um mundo novo.
Leitor 2: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo São Marcos 13,
24-32.
REFLETINDO A PALAVRA
Animador: Nas palavras de Dom An-

selmo Paiva, o Evangelho “nos oferece
uma reflexão sobre o percurso que a Igreja é chamada a percorrer até a segunda
vinda de Jesus. A missão dos discípulos
em caminhada na história é comprometer-se na transformação do mundo, de
forma que a antiga realidade desapareça
e nasça um novo Reino. Esse caminho
será percorrido com dificuldades e perseguições; mas os discípulos terão sempre
a ajuda e a força de Deus.” Reflitamos:
Nosso testemunho está sendo capaz de
anunciar a pessoa de Jesus Cristo?
Leitor 3: Certamente, já ouvimos difamações e críticas contra a nossa fé católica; entretanto, somos convidados a
confiar no Senhor e a perseverar, sabendo que devemos ser um sinal contrário
à realidade do mundo. A resposta cristã
deve sempre contradizer a lógica mundana, pois, se o mundo prega o ódio, devemos responder com o amor. Por isso,
vamos pensar: Temos buscado em nossa
vida e em nossa família cultivar os ensinamentos da Igreja?
REZANDO A PALAVRA
Animador: Precisamos pedir a Deus
a graça da perseverança, como Santo
Ambrósio nos exorta: “Onde há combate
há coroa. Lutas no mundo, mas és coroado por Cristo e é pelos combates neste
mundo que és coroado. Embora a recompensa se dê no céu, é aqui, no entanto
que se estabelece, se mereces ou não o
prêmio.”
Leitor 4: O caminho da perseverança
é o caminho da oração humilde e da plena confiança em Jesus. Então, vamos elevar a Deus nossas preces, respondendo a
cada invocação:
R: Senhor, tende piedade de nós!
1. “Mas queríamos apresentar-nos
como exemplo a ser imitado” (2 Ts 3, 9).
Ouvi, Senhor, as preces que vos fazemos
pelos pastores da Santa Igreja, e fazei deles o modelo do rebanho e a imagem viva
do Bom Pastor. Rezemos ao Senhor! R:

2. “Para vós, que temeis o meu nome,
nascerá o sol da justiça” (Ml 3, 20).
Conservai-nos em vosso Santo Temor, e
concedei-nos a graça de permanecermos
no louvor de vosso nome. Rezemos ao
Senhor! R:
3. “E eles matarão alguns de vós” (Lc
21, 16). Para que saibamos responder
com amor ao ódio e que o sangue de
vossos mártires seja semente de novos
cristãos. Rezemos ao Senhor! R:
4. “É permanecendo firmes que ireis
ganhar a vida” (Lc 21, 19). Lembrai-vos de
nossos irmãos defuntos e acolhei-os nas
moradas eternas. Rezemos ao Senhor! R:
ORAÇÃO FINAL
Animador: O encontro de hoje nos
ajudou a ter a certeza de que, por mais
que as situações sejam difíceis, todos nós
somos chamados à feliz alegria do Céu!
Mas para isso é necessário que busquemos a Cristo. Rezemos juntos:
Todos: Santíssima Virgem, que nos
montes de Fátima vos dignastes revelar
a três pastorinhos os tesouros de graças
contidos na prática do vosso santo Rosário, incuti profundamente em nossa alma
o apreço em que devemos ter esta devoção, a vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da Redenção, que
neles se comemoram, nos aproveitemos
de seus preciosos frutos e alcancemos a
graça (pedir a graça) que vos pedimos, se
for para a glória de Deus e proveito de
nossas almas. Assim seja! (Rezar o Pai-nosso, uma Ave-Maria e o Glória ao Pai.)
Canto: Ó, Minha Senhora e também
minha mãe, / Eu me ofereço, inteiramente todo a vós. / E em prova da minha devoção, / Eu hoje vos dou meu coração./
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. / Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. / Incomparável
mãe, guardai-me e defendei-me, / Como
filho(a) e propriedade vossa, Amém!
/ Como filho(a) e propriedade vossa.
Amém!
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NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
E A MEDALHA MILAGROSA

CÍRCULO BÍBLICO

4º ENCONTRO

“Viva Cristo Rei!”
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 vamos
iniciar o nosso encontro: Em Nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Porque ele vive, eu posso crer
no amanhã! / Porque ele vive, temor não
há!
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Na Solenidade de Cristo
Rei chegamos ao encerramento do ano
litúrgico. Ao longo desse ano meditamos
e vivenciamos na Santa Liturgia os mistérios da nossa fé católica, e a Igreja nos
convida, com essa grande solenidade, a
professarmos a nossa fé no reinado de
Jesus Cristo! Ele é o nosso Rei, “pois por
causa dele foram criadas todas as coisas”
(Cl 1, 16). Como oração inicial, vamos
professar nossa fé rezando o Credo Niceno-Constantinopolitano:
Todos: Creio em um só Deus, Pai
Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho
Unigênito de Deus, nascido do Pai antes
de todos os séculos: Deus de Deus, luz da
luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Por ele todas as coisas foram feitas. E por
nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus: e se encarnou pelo Espírito
Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez
homem. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme
as Escrituras, e subiu aos céus, onde está
sentado à direita do Pai. E de novo há de
vir, em sua glória, para julgar os vivos e os
mortos; e o seu reino não terá fim. Creio
no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho; e com o Pai
e o Filho é adorado e glorificado: ele que
falou pelos profetas. Creio na Igreja, una,
santa, católica e apostólica. Professo um
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só batismo para remissão dos pecados. E
espero a ressurreição dos mortos e a vida
do mundo que há de vir. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia!
Leitor 1: Com alegria vamos ouvir o
Evangelho de Jesus Cristo segundo São
João 18, 33-37
REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 2: No evangelho notamos os
soldados caçoando de Jesus, esse episódio nos permite identificar que o reinado de Jesus é totalmente diferente
da concepção de reinado que temos do
mundo. Diferente da lógica humana, Nosso Senhor não é um Rei que usa de seu
reinado para si mesmo; Seu reinado é o
do serviço, do amor verdadeiro! Ao invés
de salvar-se, Jesus entrega-se por amor a
cada um de nós, e mesmo com sua realeza doa a sua vida por cada um de nós.
Reflitamos: Quantas vezes em nossa vida
não soubemos reconhecer o reinado misericordioso de Jesus?
Leitor 4: Para compreender essa lógica do reinado misericordioso de Jesus,
vamos ler um pequeno trecho da homilia de Dom Henrique Soares: “Jesus não
é Rei nos moldes dos reis da terra. Não
podemos imaginar os reis, presidentes e
mandachuvas deste mundo, para depois
enquadrar Cristo nesses modelos. O reinado de Cristo somente pode ser compreendido a partir da lógica do próprio
Cristo: “O Filho do Homem não veio para
ser servido, mas para servir e dar a vida
em resgate por muitos” (Mc 10, 45). Eis o
modo que Cristo tem de reinar: servindo,
dando vida e entregando a própria vida.
Tão diferente dos reis da terra, dos políticos e líderes de ontem e de hoje: “Sabeis
que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as
tiranizam. Entre vós não será assim” (Mc

10, 42s). Cristo é Rei porque se fez solidário conosco ao fazer-se um de nós, é
Rei porque tomou nossa vida sobre seus
ombros, é Rei porque passou entre nós
servindo, até o maior serviço: entregar-se
totalmente na cruz.”
TESTEMUNHO
Leitor 5: Caros irmãos e irmãs, para
refletir mais sobre o sentido dessa grande Solenidade, vamos ouvir a história do
jovem José Luiz Sanchez Del Río, canonizado pelo Papa Francisco:
Esse garoto corajoso viveu em meio
a uma das maiores perseguições que a
Igreja Católica sofreu no século XX, no
México. Numa dessas lutas, o chefe do
grupo, perdeu o cavalo e ia ser capturado,
José lhe disse: “Meu general, aqui está
meu cavalo, salve-se o senhor, mesmo
que me matem! Eu não faço falta, o senhor sim”. Foi dessa forma corajosa que
José foi capturado. A tirania das autoridades não foi capaz de vencer o profundo
e testemunhado amor de São José Luiz
por Deus e, mesmo martirizado violentamente, ofertou de corpo e alma sua vida
e juventude, proclamando bravamente
em meio a dores atrozes, e em alta voz,
as três palavras doces que davam razão
a sua luta e existência: “Viva Cristo Rei!”
ORAÇÃO FINAL
Todos: Impulsionados pelo testemunho desse santo e encorajados pelo Santo Evangelho, somos chamados a ressoar
em nosso coração a mesma certeza de
São José Luiz: “Viva Cristo Rei”!
Com fé, vamos rezar agradecendo a
Deus pelo seu amor tão grande: 1 Pai-Nosso, 3 Ave-Marias e 1 Glória ao Pai.
Canto: Eis-me aqui, Senhor! (2x) / Pra
fazer Tua Vontade pra viver do Teu Amor!
(2x) Eis-me aqui, Senhor.

No dia 27 de novembro celebramos Nossa
Senhora das Graças, particularmente lembrada pela devoção à Medalha Milagrosa. A maioria dos fiéis católicos conhece a imagem cunhada
na medalhinha bem como algumas práticas, como a de
usá-la no pescoço, trazê-la na carteira, depositá-la em
uma parte do terreno da casa a fim de que Nossa Senhora proteja o lar, entre outras formas de devoção. O fato
é que, como em todas as suas aparições, Nossa Senhora
propõe a via da oração e conhecimento mais profundo
sobre a vida de seu Filho Jesus, pois este é o fim último
de toda e qualquer devoção.
A Virgem Santíssima apareceu no dia 27 de novembro
de 1830, em Paris, na França, a uma jovem noviça chamada Catarina Labouré, apresentando-se como Nossa
Senhora das Graças. Durante a aparição, foi concedida à
jovem a visão dos dois lados de uma possível medalha.
Nossa Senhora então orienta Catarina a mandar cunhar
várias medalhas e a distribuí-las, prometendo muitas
graças aos fiéis que a trouxessem consigo com fé e devoção. Foi questão de pouquíssimo tempo para que milhares de pessoas testemunhassem as bênçãos recebidas
por intercessão de Maria após a devoção a ela por meio
da medalha.
Mas, o que há nesta medalha e como torná-la um caminho de oração e aprofundamento da nossa fé? O Catecismo da Igreja Católica ensina-nos que “a iconografia
cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica
que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Imagem e palavra iluminam-se mutuamente” (§1160).
De fato, no caso da Medalha Milagrosa de Nossa
Senhora das Graças encontramos exatamente
essa iluminação mútua.
Na parte da frente da medalha, vemos a
imagem da Bem-Aventurada Virgem Maria,
de cujas mãos saem raios luminosos, que representam as graças abundantes que chegam
aos seus filhos por sua intercessão. Os detalhes das vestes destacam a pureza virginal de
Maria e recorda-nos a encarnação do Verbo Divino, para nos lembrar que Maria é corredentora.
Na imagem, Nossa Senhora também surge sobre o globo
terrestre e esmagando uma serpente. Maria é elemento
fundamental no plano de salvação de Deus para toda a
humanidade e seu cumprimento cumpra. Por Maria, a
Salvação veio até nós e nos libertou do pecado e das ciladas do demônio: “Porei ódio entre ti e a mulher, entre
a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e
tu lhe ferirás o calcanhar” (Gn 3, 15). Ao redor da imagem da Virgem Santíssima há ainda a prece: “Ó Maria
concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a
vós!”, recordando-nos o dogma da Imaculada Conceição
de Maria e que pela via da oração alcançaremos as graças que mais necessitamos.
No entorno do outro lado da medalha milagrosa há
doze estrelas, que são um símbolo da Igreja de Cristo fun-

dada em seus Apóstolos: Maria é Mãe da Igreja (Ecclesia
Mater, 2018). Há também a inscrição da letra “M”, de
Maria, tendo no alto uma cruz, mistério da redenção,
sempre no sentido de nos dirigir a Jesus pelas mãos
de sua mãe, confiando as nossas dores e aflições a
Cristo crucificado. Por fim, há ainda a representação
do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração
de Maria, postos lado a lado: Deus nos quer sempre
próximos dele; sempre íntimos suficientes a ponto de
ofertarmos tudo quanto trazemos no nosso coração por
meios dos corações sagrados de Jesus e de Maria.
Que ao celebrarmos Nossa Senhora das
Graças, possamos pedir a ela com devoção para que nos deixemos sempre
mais iluminar pela Palavra de Deus,
assim como ela o fez. Que por suas
mãos, alcancemos principalmente a graça de um coração sinceramente convertido e desejoso
de alcançar a santidade, libertando-nos dos males do pecado
e conduzindo-nos a seu filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo. Ó
Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a
vós!
Prof. Dra. Joyce Alves
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A DOUTRINA CATÓLICA
ACERCA DO PURGATÓRIO
Irmãos em Cristo, quantas vezes
pensamos no porquê de Deus ter
criado o purgatório. Diariamente
pessoas morrem e, nem sempre elas
tiveram uma vida santa e justa, pois,
hora ou outra, cometeram um pecado, mesmo que de “pequena” gravidade aos nossos olhos. Até os santos
pecaram, sabemos disso. O que os
tornaram santos não foi o não pecar,
mas foi o arrepender-se de pecar e
o esforço que empreenderam para
se purificarem. Mas, e aos que ainda
não são santos, só restaria o inferno?
Não, absolutamente não. Sabemos
que o céu é para todos, mas que alguns não empregam o amor necessário para vivê-lo. Por isso, àqueles que
levaram uma vida reta, mas que não
conseguiram praticar obras de amor
suficientes para suprir os males que
causaram, Deus reservou o purgatório que, como o nome incita, é um
estado de sofrimento, de purgação.
Convido-vos a ver não como um
estado de sofrimento eterno, mas
como um processo de purificação
do qual só se sai para uma realidade: o céu. Pode parecer estranho,
mas quero que pense comigo sobre
esse ato amoroso de Deus por cada
um de nós. Primeiro devemos nos
recordar que o Catecismo da Igreja
Católica afirma que “os que morrem
na graça e na amizade de Deus, mas
não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem
depois da morte uma purificação, a
fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu” (CIC
§1030). Ora, pode parecer que sofrer
após a morte por um período determinado por Deus não seja algo bom,
pois à primeira vista pode-se pensar
que é um castigo divino. Contudo, se
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olharmos o objetivo e as causas des- neficiar da misericórdia de Deus sem
se sofrimento, veremos que não se estarem no céu. O purgatório é, pois,
trata de castigo, mas de um gesto de o estado onde os mortos aguardam
amor. Nesse sentido, Santa Catarina a purificação necessária, e essa pude Gênova escreveu: “Acredito que rificação se dá aos olhos de muitos
nenhuma felicidade possa ser consi- santos da Igreja por meio do fogo,
derada digna de ser comparada com do mesmo fogo no qual o ouro brua de uma alma no Purgatório, exceto to é purificado de suas impurezas e
torna-se uma bela joia. É importante
a dos santos no Paraíso”.
Quando uma pessoa comete peca- recordarmos que os mortos nada podo ela fere o coração amantíssimo de dem fazer por eles, pois tudo que poJesus. E, em resposta Jesus não ofe- diam, fizeram durante a vida. Logo,
rece à pessoa um castigo ou uma dor os fiéis que se encontram no purgamaior, mas oferece-lhe o perdão e a tório sofrem até que estejam puros e
restauração da amizade com Ele es- entrem no céu.
Diante disso somos convidados a
pecialmente por meio do Sacramento da Reconciliação. Irmãos, Jesus rezar e sempre oferecer nossas boas
não se cansa de perdoar, mesmo que obras, não em nosso benefício, mas
nossas faltas sejam abomináveis. Ele em sufrágio àquelas pessoas que estão no purgatório. As
está sempre disposindulgências, sabeto a tomar-nos pela
“Acredito
mos, é o melhor camão e nos mostrar
que nenhuma
nal para aliviar as peo caminho da felicidade eterna, do céu. felicidade possa ser nas do purgatório. Só
Mas, muitas vezes considerada digna nós, por meio do oferecimento de nossas
durante nossa vida
de ser comparada boas obras podemos
pecamos tanto, que
nossas poucas obras com a de uma alma aliviar os sofrimentos dos que padecem
de caridade não são
no Purgatório,
à espera do ingresso
capazes de suprir
em nós o mal que exceto a dos santos no céu. Portanto, irmãos,
partilhemos
provocamos dentro
no Paraíso.”
dos bens espirituais
de nossas almas. É
com os quais fomos
por isso que Deus,
num desígnio de bondade, permitiu agraciados e nunca nos esqueçamos
o purgatório: para que fôssemos dig- de rezar por aqueles que no purganos de entrar no céu e, jubilosos nos tório esperam por nossas orações e
alegrarmos com Ele e todos os santos ações para aliviar-lhes o sofrimento
e, enfim, possam contemplar a face
de Deus.
A doutrina da fé relativa ao Purga- do Deus da Vida; e nos esforcemos
tório foi formulada pela Igreja espe- também nós para merecermos o céu!
cialmente nos concílios de Florença
Leilson João Reis da Silva – Paró(622) e de Trento (623); antes disso
quia Maria Auxiliadora dos Cristãos/
não se podia afirmar com clareza
Arquidiocese de Campo Grande
como os mortos ainda podiam se beNovembro de 2021 |
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COMEMORAÇÃO DE TODOS
OS FIÉIS DEFUNTOS

SOLENIDADE DE JESUS CRISTO,
REI DO UNIVERSO

O Princípio e Fim do Ano Litúrgico: o mistério
de salvação na vida dos que creem
A solenidade que iremos viver no
terceiro domingo deste mês (21) conclui o ano litúrgico de “São Marcos”
(Ano B). Mas, não é apenas isso: é muito mais do que um marco temporal, é
um vislumbre da realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo para toda a Igreja.
Observando a necessidade de reafirmar a majestade de Nosso Senhor
sobre toda a criação, em uma época
onde a sociedade “moderna” se via
cada vez mais afastada dos ensinamentos de Cristo, o Papa Pio XI instituiu,
em 1925, a solenidade de Cristo Rei do
Universo por meio da encíclica Quas
Primas (nas primícias). Nesse sentido,
em quais momentos Cristo foi de fato,
aclamado como rei?
Ao consultarmos as Sagradas Escrituras, vemos que o primeiro momento onde o povo o chamou de rei está
registrado no Evangelho João 12, 13:
“(...) Hosana! Bendito o que vem em
nome do Senhor e o rei de Israel!”,
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quando o Senhor entrava triunfante na
cidade, montado em um jumentinho e
o povo o adorava. Em seguida, temos
uma segunda aclamação de rei a Jesus
em João 19, 2-3: “Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lha na cabeça e jogaram sobre ele um
manto de púrpura. Aproximando-se
dele, diziam: Salve, rei dos judeus, e o
esbofeteavam.” Fica claro então, que a
majestade de Jesus não é apenas uma
“impressão”, mas que de fato é uma
realidade, tanto para adorá-lo com o
nosso amor, como é o caso do povo
na entrada de Jerusalém, quanto para
crucificá-lo com os nossos pecados
como fizeram os soldados. Mas, certamente, o momento que se distingue
entre todos os demais é o momento da
Cruz.
A cruz, meus irmãos, é de fato a
grande entrada do Rei no coração de
seu povo; a cruz foi a sua coroação final, lá do alto o Rei via a todos e con-

templava em seus últimos momentos
a derrota do inimigo que aprisionava
seu povo. E, por inimigo não queremos
dizer seus algozes, mas sim o demônio
que aprisionava a todos no pecado.
Foi a partir do seu sacrifício, o cair do
seu sangue real, que ele pôde enfim
nos abrir novamente a entrada do seu
reino: a entrada para o céu. Por isso,
a solenidade de Cristo Rei do Universo
é muito mais que um marco temporal,
ela é a certeza de que quando colocamos Cristo como centro e Rei em nossas vidas e O deixamos reinar, o céu se
abre a nós, e a luz da sua ressureição
guia nossos passos para que não tropecemos. Pelo bom exemplo de São
José Luis Sánches del Rio, um jovem
que preferiu ser torturado e morto a
negar a Cristo Rei, digamos com força
e confiança: VIVA CRISTO REI!
Seminarista Agnaldo Carlos da
Silva de Carvalho

Caros leitores, neste dia 02 de novembro a Igreja comemora os fiéis defuntos,
o Dia de Finados, em cuja ocasião somos convidados a elevar as nossas preces e
orações aos nossos entes falecidos: “Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou
a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o
Sacrifício Eucarístico para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de
Deus. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos” (CIC 1032).
Vemos claramente no segundo livro dos Macabeus 12, 43-46 que: “Santo e
piedoso pensamento, este de orar pelos mortos. Por isso ele ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos para que fossem livres dos seus pecados”. Este é
o motivo de nossas orações pelos falecidos. Devotamente, todo ano ocorre uma
missa no cemitério local e neste mesmo dia é oferecida a indulgência plenária
para os que piedosamente fazem memória dos fiéis defuntos. E, esta indulgência
é aplicada aos fiéis defuntos, para que ocorra a purificação e assim a saída do
purgatório, ou a diminuição de seu tempo de sofrimento.
Para ocorrer esta benéfica graça e oferecer a um finado, basta ter confessado
recentemente, participado da santa missa (do dia), recitar o Pai Nosso e o Creio,
e assim oferecer aos defuntos. E esta bela prática de rezarmos pelos mortos se
dá, como diz o documento Lumen Gentium, porque “todos (...) comungamos da
na mesma caridade de Deus. Portanto, a união daqueles que estão a caminho,
com os irmãos falecidos, de maneira alguma se interrompe, antes vê-se fortalecida pela comunhão dos bens espirituais” (cf. LG 49).
Seminarista Luiz Renato Sapateiro da Silva

SEDE SANTOS!
“Porquanto está escrito: Sede santos,
porque eu sou santo” (1 Pd 1,16)
“Portanto, ainda que, na Igreja,
nem todos sigam pelo mesmo caminho, todos são, contudo, chamados à
santidade, e a todos coube a mesma
fé pela justiça de Deus” (cf. 2 Ped. 1,
1) (LG 32). Santidade, com certeza
um tema que você escutou muito nos
tempos de catequese, principalmente
na etapa da crisma. Talvez um dia você
esperou o catequista passar a receitinha ou procurou um tutorial milagroso na internet. Mas a realidade é que
quando paramos para refletir sobre
esse assunto – principalmente nós
jovens – o “grilo” começa a estridular
em nossa mente.
Nas cartas de Pedro recebemos
o chamado à santidade: “Porquanto
está escrito: Sede santos, porque eu
sou santo” (1 Pedro 1, 16); mas, por
onde começar? Na sociedade imediata em que vivemos queremos dormir
e acordar santos, em tempos de uma
fé midiatizada buscamos ser santos
como algumas personalidades que
mostram fórmulas prontas, e acabamos nos perdendo nesse caminho.
A santidade – vocação à qual todos os batizados são chamados – é um
processo. Um processo em que a cada

dia vamos construindo, e que precisa
acontecer no ordinário. Nenhum maratonista olímpico corre
os 42 km em 1 hora e
não possui uma fórmula; há uma trajetória que necessita de um grande esforço, renúncias e
recomeços. Já dizia São João Paulo II:
“Santo não é aquele que não cai, mas
aquele que mesmo caindo não desiste
de levantar”.
Se analisarmos a vida dos santos
notaremos como cada um teve seu
caminho em sua realidade. São Paulo,
em meio aos gentios, Santa Teresinha,
sendo o amor dentro do claustro, São
João Paulo II, em meio ao nazismo,
Beato Carlo Acutis, na sua juventude
e na internet, entre tantos outros. O
segredo de todos eles é que seu foco
estava no céu, a obediência sempre
esteve presente, e o amor pela fé era
evidente. Mesmo assim, houve as dores e os problemas, mas todos não se
esqueciam da promessa: “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim
do mundo” (Mt 28, 20).
Não procure a santidade em palcos

ou em grandes números; ela está ao
nosso lado, em nossas paróquias. A
senhorinha piedosa do Apostolado, o
sacerdote que passa o dia atendendo
confissões e os santos que a cada dia
davam um passo rumo ao céu. Jesus
não nos falou que a santidade seria fácil, mas prometeu estar conosco; nos
deixou os mandamentos, uma Mãe, os
sacramentos e a Igreja.
Sintetizando: a santidade está em
amar a Deus com todo o coração, viver com a humildade, buscar os sacramentos, amar a Eucaristia, conhecer a
nossa fé e transmitir o amor de Deus
através de nossa vida. Permitamo-nos
ser moldados por Cristo, busquemos
santificar o dia a dia, desde o “bom
dia!” à família até as grandes responsabilidades da vida, e lembremos sempre que temos um Deus misericordioso que nos aguarda de braços abertos.
Cristina Oliveira
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SOLENIDADE DE TODOS
OS SANTOS
Estamos chegando ao fim de mais um ano litúrgico.
Nossa Santa Mãe Igreja nos convida a olhar com mais
piedade para aqueles que já se foram celebrando seus
filhos canonizados e também os não canonizados, os conhecidos e os desconhecidos, os mártires, que derramaram seu sangue em defesa da fé e que se sacrificaram
para guardar os ensinamentos de Cristo.
No dia 1º de novembro, a Igreja celebra a Festa de Todos os Santos. Segundo a tradição, ela foi colocada neste
dia, logo após 31 de outubro, porque os celtas ingleses
(pagãos) celebravam as bruxas e os espíritos que vinham
se alimentar e assustar as pessoas nesta noite (popularmente conhecida como Halloween).
Essa memória é dedicada com o propósito de que todos aqueles que já se encontram face a face com Cristo
na eterna glória também possam olhar e interceder por
nós como nossos protetores. A tradição surgiu no século
IV, onde era comemorada uma festa para os mártires no
primeiro domingo depois de Pentecostes. Também em
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Roma, a solenidade de todos os santos surgiu no mesmo
século. Porém, cem anos após a data foi transferida para
o dia 13 de maio pelo papa Bonifácio IV.
A solenidade de todos os santos mostra também uma
certeza: que vivemos em comunhão com os Santos, isto
é, que a Igreja militante recebe a intercessão da Igreja
Triunfante. Sendo assim, tanto nós, que estamos na terra, quanto aqueles que já estão no céu fazemos parte de
um só corpo: o Corpo Místico de Cristo: “Todos os fiéis
cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à
plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos
são chamados à santidade: ‘Deveis ser perfeitos como o
vosso Pai Celeste é perfeito’ (Mt 5,48)” (CIC 2013). Todos
os Santos que já estão na glória de Deus, querem que
nós também alcancemos a vitória e o bem supremo, que
é a vida eterna na presença maravilhosa de Deus.
Seminarista Marcelo Braga de Oliveira
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Oração pelas almas
do purgatório
Eterno Pai, ofereço-Vos o
Preciosíssimo Sangue de Vosso
DivinoFilho Jesus, em união com
todas as Missas que hoje são
celebradas em todo o mundo; por todas
as santas almas do purgatório, pelos
pecadores de todos os lugares, pelos
pecadores de toda a Igreja, pelos de
minha casa e de meus vizinhos.
Amém.
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