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EDITORIAL
“Nisto conheceis o espírito de
Deus: todo espírito que confessa
que Jesus Cristo veio na carne é
de Deus...”
(1 João 4, 2)

Que alegria é poder celebrar
o Santo Natal! O Natal é Cristo!
Eis que chagamos ao final de
mais um ano civil e iniciamos
recentemente mais um Ano Litúrgico. Se por um lado as forças se esvaem pelo cansaço do
ano que se passou, por outro, a esperança de um ano que nasce renovam nossa fé e nossas energias, nos trazendo um novo
ânimo para continuar nossa jornada.
“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (João 1, 14):
Por que Deus se fez um de nós? O Catecismo da Igreja Católica, nos números 457 a 460, nos dá quatro motivos da encarnação de Jesus: (1) “O Verbo se fez carne para salvar-nos,
reconciliando-nos com Deus”. (2) “O Verbo se fez carne para
que conhecêssemos o amor de Deus”. (3) “O Verbo se fez carne
para ser nosso modelo de santidade”. (4) “O Verbo se fez carne
para tornar-nos ‘participantes da natureza divina’ (2 Pd 1, 4)”.
Como é belo pensar que Deus assumiu nossa condição humana, para que, assim como pelo pecado dos primeiros pais
a humanidade foi desfigurada, pela própria humanidade assumida pelo Filho no ventre de Maria a humanidade fosse elevada ao lugar do projeto inicial do Criador. O Natal do Senhor
que celebramos a cada ano não é uma festividade teatral, não
se trata de uma liturgia inerte, ou apenas um acender dos luzeiros que enfeitam nossas casas. O Natal é, acima de tudo,
um convite a deixar Jesus renascer na manjedoura do nosso
coração, um chamado a consciência da importância que a humanidade ocupa no coração de Deus Pai “que não poupou seu
próprio Filho, mas o entregou por todos nós” (cf. Rm 8,32).
A luz mais bela que podemos acender neste Natal é Jesus. O
Natal é Cristo!
Que este Informativo Diocesano nos ajude a refletir sobre
este tempo que estamos vivendo. Desde já agradecemos a
você, caro leitor, que durante este ano apreciou nosso trabalho. Que Deus derrame infinitas bênçãos sobre todas as pessoas de nossa amada Diocese. Feliz e santo Natal a todos e
um ano novo de muitas realizações e de expansão do Reino
de Deus!
Pe. Paulo Santos da Silva
Diretor do Informativo Diocesano
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PALAVRA DO PASTOR

QUAL NATAL?
“Passaremos de novo o péssimo Natal do ano
passado?” São palavras que já escaparam da boca
de algumas pessoas pensando nas festividades natalinas que se aproximam. Mas são palavras tristes
e preocupantes pensando no valor da festa de Natal, sobretudo para nós cristaõs.
Creio que, exceto as famílias enlutadas,
para muitos de nós o Natal do ano passado tenha
sido um dos mais significativos. A pandemia e as
restrições nos forçaram a festejar o Natal e as demais festas natalinas em casa, em família. Preocupamo-nos menos com as viagens, com as compras,
com os presentes, com as ropuas novas; e descobrimos um clima menos frenético e mais silencioso e profundo, que talvez em muitas casas e famílias não se vivia há anos. Sofremos, sim, devido às
restrições nas celebrações, sem poder ficar muito
tempo contemplando o presépio na igreja, as máscaras sufocando nossas vozes nos belos cantos natalinos; mas não diminuiram nossa devoção, nossa
fé e nossa esperança. Pelo contrário, nos conscientizamos mais sobre o valor da vida, sobre a solidaridade e a atenção aos nossos irmãos. Sofremos,
mas aprendemos que tinha chagado a hora de rever nossa vida.
Espero que o Natal do ano passado tenha
sido o começo de um tempo e um mundo novo,
e que o Natal desse ano possa ser de maior familiaridade ainda do que o do ano passado.
Vamos programar este novo Natal que celebrará a
sacralidade da família, centro vital da sociedade,
que depois das nossas celebrações nos encontrará
de novo dentro de casa, ao redor de uma árvore
de Natal enfeitada, ou na frente do presépio para
os que mais gostam dessa bela representação da
vinda de Cristo no mundo.
Um Natal que ainda nos dará a oportunidade de esperar o nascimento do um novo tempo e
que nos reabrirá com vigor ao sentido da vida. Os
presentes de Natal sejam mais modestos e mais
solidários. Nas nossas mesas reine a simplicidade
e a economia. Não faltem, porém, nas nossas casas, luzes e enfeites, pois o sinal exterior ajuda o
significado interior: Natal é Natal!
Com essa minha breve mensagem quero entrar em todas as casas doando meus votos mais
sinceros de boas e santas festas natalinas, da Sagrada Família e de feliz ano novo para todos. Expresso minha solidariedade para com todos os que
sofrem. Partilho com todos a alegria de vivermos
nosso décimo Natal juntos, e sobre todos envio a
benção de Deus que mais uma vez se faz homem
no Filho Jesus. Boas festas!
Vosso bispo dom Ettore Dotti – CSF.
Dezembro de 2021 |
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Encontros de Natal
em Família

Tema: Natal da Esperança

PRIMEIRO ENCONTRO

“Não tenhas medo!’’
(Mt 1, 18-25)

1. Acolhida
Sinal da Cruz
Animador. A concepção de uma pessoa humana é sempre um sinal de esperança, ainda
mais quando acompanhada da promessa que
será o Salvador da humanidade. Confiantes na
promessa que nos ajuda a vencermos o medo,
aproximemo-nos do presépio e, com olhar contemplativo, deixemo-nos iluminar pelas reflexões da Palavra de Deus.
Leitor 1. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa
graça em nossos corações para que, conhecendo pela mensagem do Anjo a encarnação do
vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz,
à glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos. Amém!
2. Tema do dia
Leitor 1. Iniciamos o caminho para celebrar
o Natal de 2021, um ano marcado por provações e desafios. Toda a humanidade se coloca diante do limite e da finitude. Nós cristãos,
herdeiros das promessas de Cristo, confiamos
e esperamos.
Leitor 2. Neste primeiro encontro, somos
convidados a rezar e refletir sobre a esperança
que vence o medo. Algumas situações em nossa vida nos abalam demais, e acabamos dando
espaço ao medo e à falta de esperança.
3. Leitura da Palavra
Animador: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 1, 18-25.
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Leitor 1. Pensemos nas incontáveis vezes
que a noite envolve a nossa vida. Pois bem,
mesmo em tais momentos, Deus não nos deixa sozinhos, mas faz-se presente para dar resposta às questões decisivas sobre o sentido da
nossa existência: Quem sou eu? De onde venho? Por que nasci neste tempo? Por que amo?
Por que sofro? Por que morrerei? Foi para dar
uma resposta a estas questões que Deus se fez
homem (AS, n. 4).
Leitor 2. Diante de Maria e José, vamos refletir e partilhar sobre as noites, os medos e
as dificuldades que temos sentido diante das
provações da vida. (Partilha de pensamentos,
sentimentos e preocupações).
4. Oração e Preces
Leitor 1. Coloquemos toda essa realidade
sombria da vida na companhia de Maria e José.
Eles colocaram-se a caminho, sem olhar para
trás, não deixaram que o medo os paralisasse.
Com Maria, queremos acolher a vontade do Pai
em nossa vida.
(Preces espontâneas)
Animador. Rezemos um Pai Nosso e três
Ave-Marias pedindo ao Menino Jesus que nos
ajude a viver uma conversão sincera e a darmos
bons frutos em nossa família e comunidade.
Pai Nosso... 3 Ave-Marias...
5. Compromisso
Escrever uma mensagem de esperança e alegria e comunicar por e-mail, Facebook, Instagram, ou mesmo fazer um cartão e levar a um
lar de pessoas idosas ou a alguém que esteja
precisando de palavras de ânimo e força.

SEGUNDO ENCONTRO

“Deus está entre nós!”
(Lc 2, 1-7)

1. Acolhida
Sinal da Cruz
Animador. Reflitamos brevemente sobre o
significado da palavra Advento, que pode traduzir-se como “presença”, “chegada” e “vinda”.
Substancialmente, com a palavra adventus desejava-se dizer: Deus está aqui, não se retirou
do mundo, não nos deixou sozinhos. Embora
não O possamos ver nem tocar, como acontece com as realidades sensíveis, Ele está aqui e
vem visitar-nos de múltiplos modos.
Leitor 1. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa
graça em nossos corações para que, conhecendo pela mensagem do Anjo a encarnação do
vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz,
à glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Todos. Amém!
2. Tema do dia
Leitor 1. Neste segundo dia de nossa oração e reflexão para o Natal, contemplaremos a
presença de Deus que nos visita: Ele entra na
minha vida e quer dirigir-se a mim.
Leitor 2. Na existência quotidiana, todos
nós vivemos a experiência de ter pouco tempo para o Senhor e pouco tempo também para
nós. Terminamos por ser absorvidos pelo “fazer”. O Advento, este tempo litúrgico forte que
estamos a começar, convida-nos a refletir silenciosamente para compreender uma presença.
Trata-se de um convite a entender que em cada
um dos acontecimentos do dia é um sinal que
Deus nos faz, um vestígio da atenção que Ele
tem por cada um de nós. Quantas vezes Deus
nos faz sentir algo do seu amor!

Leitura da Palavra
Animador: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 2, 1-7.
Leitor 1. Ninguém está sozinho com Cristo.
Embora ele não tenha sido acolhido por alguns
naquele tempo, nós queremos aprender a acolher o Senhor que, de forma surpreendente,
nos visita sempre.
Leitor 2. Diante da imagem do Menino Jesus na manjedoura, vamos refletir e partilhar
como sentimos Deus nos apoiando, fortalecendo e consolando. Quando você sentiu o amor e
a presença de Deus em sua vida?
(Partilha de pensamentos, sentimentos e
preocupações).
3. Oração e Preces
Leitor 1. Deus, nosso Pai, que fizestes nascer
da Virgem Mãe o Salvador prometido há tantos
séculos, por vossa bondade, dai-nos a graça de
O reconhecermos em cada ser humano. Ele que
vive e reina para sempre. Todos: Amém!
(Preces espontâneas)
Animador. Rezemos um Pai Nosso e três
Ave-Marias, pedindo ao Menino Jesus que nos
ajude a viver uma conversão sincera e a darmos
bons frutos em nossa família e comunidade.
Pai Nosso... 3 Ave-Marias...
4. Compromisso
Convidar alguma pessoa para o almoço de
Natal, particularmente alguém que more sozinho ou que esteja passando por alguma necessidade material. Na casa de uma família cristã
a alegria do Natal é sempre partilhada, porque
sempre tem lugar nessa hospedaria.
Dezembro de 2021 |
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Encontros de Natal
em Família
Tema: Natal da Esperança

TERCEIRO ENCONTRO

“Paz na Terra!”

(Lc 2, 8-20)

1. Acolhida
Sinal da Cruz
Animador. A preparação para o Natal é tempo oportuno para colocar a minha família diante de Deus, agradecer por tudo o que edifica
a paz e, ao mesmo tempo, assumir e corrigir o
que for necessário. É preciso estar atento ao individualismo que faz pensar demais em si mesmo e de menos nos outros. Pensar nos outros é
assumir corresponsavelmente a construção da
paz, e isso envolve atitudes éticas aa promoção
de justiça, de verdade, de tolerância, de fraternidade e de caridade.
Leitor 1. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa
graça em nossos corações para que, conhecendo pela mensagem do Anjo a encarnação do
vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz,
à glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Todos. Amém!
2. Tema do dia
Leitor 1. Neste terceiro dia em preparação
ao Natal, recordaremos os pastores de Belém,
que foram os primeiros a visitar o Menino Jesus. Eles nos lembram de todas as pessoas que
saem ao encontro dos outros.
Leitor 2. O Papa Francisco disse: Quantas
pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade! Quantos pais,
mães, avôs, avós e professores mostram às
nossas crianças, com pequenos gestos do dia a
dia, formas de enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e
estimulando a oração! Quantas pessoas rezam,
se imolam e intercedem pelo bem de todos! A
oração e o serviço silencioso: são as nossas armas vencedoras (PAPA FRANCISCO. Discurso na
Praça São Pedro, 27 mar. 2020).
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3. Leitura da Palavra
Animador: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 2, 8-20.
Leitor 1. Superar nosso apego às coisas materiais, valorizar as pessoas simples e perceber
que todos temos grande carência diante da finitude e da impotência são as lições do Presépio.
Leitor 2. Diante da imagem dos pastores
pobres de Belém, vamos partilhar: Como estamos percebendo a realidade atual, a fome,
a falta de emprego, a dificuldade com a saúde
e a educação? Estamos aprendendo a viver do
essencial e sermos mais humildes, ou ainda é
difícil aprender essa lição do presépio? Quais
histórias de valor, dos humildes e simples, conhecemos e podemos partilhar?
(Partilha de pensamentos, sentimentos e
preocupações).
4. Oração e Preces
Leitor 1. Pai santo, vosso Filho Jesus nasceu
em Belém, solidário com os pobres e sofredores; fazei que O acolhamos como vossa resposta de amor aos nossos anseios e esperanças.
Por Cristo, nosso Senhor. Todos. Amém!
(Preces espontâneas)
Animador. Rezemos um Pai Nosso e três
Ave-Marias, pedindo ao Menino Jesus que nos
ajude a viver uma conversão sincera e a darmos
bons frutos em nossa família e comunidade.
Pai Nosso... 3 Ave-Marias...
5. Compromisso
Participar de alguma campanha na paróquia,
bairro ou cidade que ajude pessoas pobres.
Elas são as prediletas do Senhor, e lembrar-se
delas no Natal é uma forma de presentear o
Senhor, que foi visitado pelos pobres pastores
de Belém.

QUARTO ENCONTRO

“Uma imensa alegria”
(Mt 2, 1-12)S

1. Acolhida
Sinal da Cruz
Animador A alegria consiste na posse do
verdadeiro bem que é Deus, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, é pela vinda de Nosso
Senhor ao mundo que nós fomos redimidos, é
pela vinda de Nosso Senhor ao mundo que nós
podemos nos unir a Deus, deixando de lado o
pecado, para sermos verdadeiramente alegres.
Leitor 1. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa
graça em nossos corações para que, conhecendo pela mensagem do Anjo a encarnação do
vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz,
à glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Todos. Amém!
2. Tema do dia
Leitor 1. Neste quarto dia em preparação ao
Natal recordaremos a caminhada dos sábios do
Oriente que, seguindo uma estrela, chegam até
o Menino Deus e oferecem seus presentes.
Leitor 2. Contemplamos a alegria de Deus
que se faz manifesta-se, a partir de Cristo que
nasce no estábulo de Belém, trazendo ao mundo a verdadeira felicidade, Ele quer agora trazer
a felicidade em nossas almas. Ele quer que as
almas reencontrem essa verdadeira felicidade
que consiste em conhecê-lo, amá-lo e servi-lo.
3. Leitura da Palavra
Animador: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 2, 1-12.
Leitor 1. Os Reis Magos, vendo novamente
a estrela que os conduzia, ficaram possuídos
de uma imensa alegria. É com o nascimento de
Nosso Senhor, que a felicidade deve começar a
brotar em nossas almas.

Leitor 2. Diante da imagem dos magos que
estudavam as estrelas e seguiram-na para encontrar o Menino Jesus, percebemos que Deus
pode valer-se de muitos modos e meios para
atrair seus filhos até o conhecimento da verdade, que é Cristo. O que podemos fazer para
caminhar em direção ao que Cristo quer e não
ficar fechados em nós mesmos? Como a fé nos
faz caminhar ao encontro dos outros para chegar até Deus?
(Partilha de pensamentos, sentimentos e
preocupações).
4. Oração e Preces
Leitor 1. Pai Santo, que revelastes o vosso
Filho às nações guiando-as pela estrela, concedei a nós, que já vos conhecemos pela fé,
contemplar-vos um dia face a face no céu. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Todos: Amém!
(Preces espontâneas)
Animador. Rezemos um Pai Nosso e três
Ave-Marias, pedindo ao Menino Jesus que nos
ajude a viver uma conversão sincera e a darmos
bons frutos em nossa família e comunidade.
Pai Nosso... 3 Ave-Marias...
5. Compromisso
Preparar um presente para oferecer a alguém neste Natal. Pode ser um pão feito em
casa, um bolo, uma sobremesa, ou mesmo uma
peça de artesanato. Sejamos criativos! O importante é sair e ir ao encontro do outro com
um pouco de si, um sorriso e os votos de Santo
Natal.
Renata de Sena Moraes Hervatini

Catedral Nossa Senhora de Fátima – Naviraí/MS
Dezembro de 2021 |
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Domingo Jovem

O que é, o que é?
Acelera o coração, mas não é paixão; é domingão, mas não é Faustão; vai uma vez e não
pode mais ficar sem...
É o Domingo Jovem!
A Paróquia Catedral Nossa Senhora de Fátima
está realizando, um domingo por mês, encontros para jovens. O objetivo é proporcionar um
momento catequético de forma animada e criativa, para que os jovens possam encontrar-se
com Deus, consigo mesmos e entre eles, como Igreja.
A proposta é aberta à juventude em geral, mas de
modo especial vem oferecer um percurso para aqueles
jovens que não estão inseridos em outros grupos ou
que não participam de outras experiências de agregação da fé.
Um domingo diferente, que faz a diferença!
Você é jovem? Vai ficar fora desta? Domingo é jovem!
Irmã Débora Damiolini (Irmãs Operárias)

INTENÇÕES
DO SANTO
PADRE
DEZEMBRO
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Intenção de oração pela evangelização
Os catequistas

Rezemos pelos catequistas, chamados a anunciar a Palavra de
Deus: a fim de que sejam suas testemunhas com coragem e criatividade na força do Espírito Santo.

CÍRCULO BÍBLICO

1º ENCONTRO
IMACULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA

Animador: Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs! Iniciemos em Nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Maria de Nazaré, Maria me cativou./ Fez mais forte a
minha fé e por filho me adotou.
/ Às vezes eu paro e fico a pensar / e sem perceber me vejo a
rezar / o meu coração se põe a
cantar, / pra virgem de Nazaré.
ORAÇÃO INCIAL
Animador: Façamos juntos a
oração do 4º Congresso Missionário Regional de Mato Grosso
do Sul, que aconteceu em nossa
Diocese (2018), para iniciarmos
o nosso encontro:
Todos: Deus Pai, na alegria de
sermos convocados por Vós, não
podemos deixar de seguir as pegadas do Vosso Filho Jesus. O
Senhor nos entrega com alegria
a Palavra que Ele mesmo viveu,
e nos envia com ardor missionário, levando Seu amor. O Espírito
Santo nos leva a serviço, como
Igreja em missão, nas dioceses
do regional Oeste 1, a Santíssima Trindade nos renova a certeza de sermos discípulos missionários, e promete, a quem
nos recebe, a paz que vem do
amor. Maria Santíssima, primeira missionária, caminha conosco
nessa grande missão. Solícitos e
atentos juntamos nossas vozes
no longo caminhar. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Hoje, vamos meditar sobre a Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Assim, o Catecismo da
Igreja Católica nos ensina: “Ao
longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria,
‘cumulada de graça’ por Deus,
tinha sido redimida desde a sua
conceição. É o que confessa o
dogma da Imaculada Conceição,
proclamado em 1854 pelo Papa
Pio IX”. Conscientes da grandeza
desse dogma de nossa fé católica, 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!
rá-la.
Leitor 2: Proclamação do
Todos: “Cada vez que a recoEvangelho de Jesus Cristo se- nhecemos cheia de graça, fazegundo Lucas 1, 26-38
mos-lhe o maior elogio, o mesmo que Deus lhe fez. O melhor
REFLETINDO A PALAVRA
elogio que se pode dizer a uma
senhora é falar-lhe, com amabiLeitor 3: Sobre o mistério da lidade, que demonstra menos
Imaculada Conceição, explica idade. Quando dizemos a Maria
Dom Henrique Soares: “Desde cheia de graça, num certo sentio primeiro instante de nossa do dizemos-lhe também isto, ao
existência, todos somos marca- nível mais elevado. Com efeito,
dos pela quebradura provocada reconhecemo-la sempre jovem,
pelo pecado de nossos ante- porque jamais envelhecida pelo
passados... Não assim a Virgem pecado. Só existe uma coisa que
Maria! Ela, desde o primeiro ins- deveras faz envelhecer, envelhetante de sua existência, por pura cer interiormente: não é a idagraça de Deus, foi preservada do de, mas o pecado. O pecado enpecado original. O mesmo Deus velhece-nos, porque esclerosa o
que ‘antes da fundação do mun- coração. Fecha-o, torna-o inerdo nos escolheu em Cristo para te, fá-lo murchar. Mas a cheia de
que fôssemos santos e irrepre- graça é vazia de pecado. Então
ensíveis sob Seu olhar, no amor’, é sempre jovem, é “mais jovem
o mesmo Senhor Santo que ‘nos que o pecado”, é “a mais jovem
predestinou para sermos Seus do gênero humano” (G. Berfilhos adotivos por intermédio nanos, Diário de um pároco de
de Jesus Cristo, conforme a deci- aldeia, II, 1988, p. 175)” (Papa
são de Sua vontade’, Ele mesmo, Francisco).
por causa do Filho Jesus e pelos
E, para encerrarmos nosso
méritos do Filho Jesus, o ‘Cor- encontro, vamos realizar nossa
deiro sem defeitos e sem mácu- Consagração ao Imaculado Cola, conhecido antes da fundação ração de Maria, padroeiro de
do mundo’ (1 Pd 1, 19s), predes- nossa Diocese:
tinou e preservou de toda manTodos: Ó Coração Imaculacha do pecado a Virgem Maria, do de Maria, repleto de bondafutura mãe escolhida para o Seu de, mostrai-nos o Vosso amor.
Filho!”
A chama do Vosso Coração, ó
Animador: Caros irmãos e Maria, desça sobre todos os hoirmãs, esse grande mistério da mens. Nós Vos amamos infinitavida de nossa Mãe, é professa- mente. Imprimi nos nossos codo por nós todos os dias quando rações o verdadeiro amor, para
rezamos com amor e humilda- que sintamos o desejo de Vos
de a oração da Ave-Maria, pois buscar incessantemente. Ó Mareconhecemos que Ela é “cheia ria, Vós que tendes um Coração
de graça”. Para a nossa reflexão, suave e humilde, lembrai-vos de
podemos nos questionar: Como nós quando cairmos no pecado.
estamos rezando a oração da Vós sabeis que todos os homens
“Ave-Maria”? Rezamos o Terço pecam. Concedei que, por meio
todos os dias? Estamos rezando do Vosso Imaculado e Materno
com amor, ou somente no modo Coração, sejamos curados de
“automático”? E, de modo ainda toda doença espiritual. Fazei
mais particular, como está a nos- que possamos sempre contemsa relação com a Mãe de Deus? plar a bondade do Vosso Materno Coração e nos convertamos
REZANDO A PALAVRA
por meio da chama do Vosso
Coração. Amém!
Leitor 4: Se em nossa reflexão percebemos que ainda não
Canto Final: Imaculada, Matemos uma verdadeira devoção ria de Deus! / Coração pobre
a Virgem Maria, é momento de acolhendo Jesus. / Imaculada,
iniciar um caminho de proximi- Maria do povo! / Mãe dos aflitos
dade com nossa Bendita Mãe e que estão junto à Cruz.
aprendermos a amá-la e a honDezembro de 2021 |
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CÍRCULO BÍBLICO

2º ENCONTRO
“ELE VAI SALVAR O SEU POVO DE
SEUS PECADOS” (Mt 1, 21)

Animador: Amados irmãos
e irmãs, estamos vivenciando o
Tempo do Advento, ou seja, o
tempo de esperança. Iniciemos
o nosso encontro: Em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Muito suspira por ti
teu povo fiel, tua Israel! / Ó santo Messias! Ó santo Messias!
(2x) / Tua lembrança embalsama
dos que te amam os tristes dias.
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Meus irmãos, sabemos que o Advento é tempo
de esperar. Mas, esperar o que?
A quem? E aí está a razão da
nossa fé, pois estamos esperando a vinda do menino Deus. Esta
verdade deve encher o nosso
coração de uma santa alegria,
nos afastando completamente
do desânimo. Com os olhos fitos
na vinda do menino Deus, iniciemos pedindo, por meio da intercessão da Virgem Maria, a graça
de sabermos aceitar a vontade
de Deus e, assim, realmente
receber a Cristo em nossa vida.
Rezemos:
Todos: Ó Senhora minha, sois
a minha única consolação e esperança dada por Deus; vós, a
guia da minha peregrinação,
a fortaleza das minhas débeis
forças, a riqueza das minhas
misérias, a liberdade das minhas cadeias, e a esperança da
minha salvação. Ouvi as minhas
orações, tende compaixão dos
meus suspiros, ó minha Rainha,
que sois meu refúgio, minha
vida, meu auxílio, minha esperança, minha fortaleza! Auxiliai-me ó dulcíssima Mãe, para que
como vós, eu também saiba receber o menino Deus em minha
vida! Amém!

(Dom Henrique Soares). Confiantes em Deus, que se dobra
diante de nossa condição frágil
e nos propõe um plano de Amor,
aclamemos o Santo Evangelho
cantando.
Canto: Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia!
(bis) / Quero ouvir o que o Senhor irá falar, tua palavra vai minha vida transformar./
Leitor 2: Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas 1, 3945.
PARTILHANDO A PALAVRA

Lado A: Ao celebrarmos o Advento, celebramos o sentido da
nossa fé e da nossa vida. Porém,
a nossa vida é um Advento, haja
vista que vivemos em peregrinação para a nossa morada eterna,
que é o Céu. Lá não haverá mais
tristeza, pois Deus será tudo em
todos. Mas, para que consigamos viver essa peregrinação
rumo ao Céu, é necessário que
já neste mundo encontremos a
Cristo. E, neste contexto, a Santíssima Virgem Maria nos é um
exemplo seguro a seguir, pois,
por meio de uma vida simples
e modesta, ela já estava com
Cristo Jesus. Deste modo, devemos nos questionar: Temos
conseguido encontrar a Cristo
no nosso dia a dia? A nossa vida
tem sido fundamentada em uma
autêntica peregrinação ao Reino
do Céu?
Lado B: Ao nos prepararmos
para o Natal, nos dirigimos para
algo que humanamente é incompreensível, isto é, um Deus
que se faz menino para salvar
os seus. Assim, nos deparamos
com uma verdade: O Amor me
ama, e se fez homem para me
salvar. Deste modo, Deus não é
um ser distante, mas sim, um
ESCUTANDO A PALAVRA
Pai que nos ama e que caminha
conosco, a fim de que tenhaLeitor 1: “O Deus infinito mos forças e possamos concluir
dobrou-se, inclinou-se amorosa- nossa caminhada. Reflitamos,
mente sobre a pequena e pobre então: Cristo tem sido a nossa
realidade humana para aí fazer esperança? Ou vivemos como se
irromper o seu plano de amor” estivéssemos abandonados no
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mundo? Sabemos dizer “sim” ao
projeto de Deus em nossa vida
ou vivemos segundo as nossas
vontades e achismos.
ORAÇÃO FINAL
Leitor 4: “Eis o que vamos
contemplar nos ritos, palavras e
gestos da sagrada liturgia: o Verbo eterno do Pai, o Filho imenso, infinito, existente antes dos
séculos, fez-se homem, fez-se
criatura, fez-se pequeno e veio
habitar entre nós. Sua vinda ao
mundo salvou o mundo, elevou
toda a natureza, toda a criação.
A sua bendita Encarnação lavou
o pecado do mundo e deu vida
divina a todo o universo!” (Dom
Henrique Soares). Rezemos pedindo a graça de sermos simples
e obedientes, como São José e a
Santíssima Virgem, a fim de que
possamos bem viver o grande
mistério do Amor que se faz homem por nós.
Todos: Virgem Santíssima,
Mãe do verbo humano, tesoureira de todas as graças e refúgio
destes miseráveis pecadores,
com viva fé recorremos ao vosso
fraternal amor e vos pedimos a
graça necessária para fazermos
sempre a vontade de Deus. Eu
vos venero de todo o coração,
ó Santíssima Virgem, acima de
todos os Santos e Anjos do Paraíso, como filha do Eterno Pai, e
vos consagro a minha alma com
todas as suas potências.
Ave-Maria, eu vos venero de
todo o coração, ó Santíssima Virgem, acima de todos os Santos
e Anjos do Paraíso, como esposa
dileta do Divino Espírito Santo,
e vos consagro o meu coração
com todos os seus afetos, rogando-vos que me alcanceis da Santíssima Trindade todos os meios
para me salvar. Amém!
Canto Final: Noite feliz! Noite feliz! / Oh, Senhor, Deus de
amor! / Pobrezinho, nasceu em
Belém. / Eis na lapa, Jesus nosso
bem. / Dorme em paz, óh Jesus.
/ Dorme em paz, óh Jesus.

CÍRCULO BÍBLICO

Animador: Caros irmãos e
irmãs, sintam-se acolhidos para
o nosso encontro e que o amor
do Menino Jesus e de sua, Mãe
Santíssima, esteja no coração de
cada um de nós. Iniciemos: Em
Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Noite feliz! Noite feliz!/Oh, Senhor, Deus do amor! /
Pobrezinho, nasceu em Belém./
Eis na lapa, Jesus nosso bem. /
Dorme em paz, óh Jesus! / Dorme em paz, óh Jesus!/
ORAÇÃO INICIAL
Animador: Em nosso encontro vamos rezar e meditar sobre
o Natal do Senhor, e é momento
de celebrarmos e recordarmos
quando “a Paz verdadeira desceu-nos do céu; hoje, os céus e
a terra espalham doçura; hoje,
raiou o dia do novo resgate de
eterna alegria, há muito esperado!” (Liturgia das Horas). Vamos
assim, rezar essa bela oração ao
Menino Jesus:
Todos: Menino Jesus, Tu és
descendente de Davi, de Abraão,
o Filho de Maria Virgem; Tu tens
assumido a nossa história, formando parte dela. Menino Jesus, Tu que tiveste uma família,
abençoa a nossa e faz que, nela,
os pais tenham sentimentos de
entrega de amor e carinho; de
interesse e sensibilidade; que
se queiram e vivam um para o
outro e que os filhos sintam em
todo momento o amor que Tu
nos tem por meio do amor dos
pais. Menino Jesus, abençoa
cada família e encha-as de amor
e ternura, como o tiveste Tu de
tua Mãe e de José. Que assim
seja. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Canto: Aleluia! Aleluia! Aleluia! / Quando estamos unidos,
estais entre nós, / e nos falarás
da tua vida. / Aleluia! Aleluia!
Aleluia!
Leitor 1: Proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo segundo João 1, 1-18

3º ENCONTRO
NATAL DO SENHOR

REFLETINDO A PALAVRA
Leitor 2: O Santo Evangelho
que acabamos de escutar nos
ajuda a compreender o mistério
que a Igreja nos convida a celebrar no Natal: “A Palavra se fez
carne e habitou entre nós. E nós
contemplamos a sua glória” (Jo
1, 14). E que grande e belo mistério! Deus toca a história da humanidade e, por amor, assume a
nossa condição humana. Animador: Entretanto, caros irmãos e
irmãs, nos nossos tempos, parece que cada vez mais em nossas
famílias e cidades, nesta noite
feliz o Menino Jesus é “roubado”
pelo “velhinho” de barba branca
e roupas vermelhas. Quantas vezes a Luz do Cristo, que deveria
resplandecer em nosso coração,
é substituída por outras luzes.
Devemos refletir: Como estamos
vivendo o Natal? Será que ainda
dou ao Natal o verdadeiro valor
reconhecendo o seu real sentido?
REZANDO A PALAVRA
Animador: Neste dia santo,
irmãos e irmãs, onde a alegria
do nascimento de nosso Salvador ilumina o mundo inteiro,
apresentemos ao Senhor a nossa
oração:
Todos: Senhor, escutai a nossa prece!
Lado A: “O Senhor consolou
seu povo e resgatou Jerusalém”
(Is 52, 9). Fazei que por toda a
terra a vossa Igreja hoje verdadeiramente seja consolada por
vosso Santo Nascimento, e dai a
paz aos nossos dias. Rezemos ao
Senhor.
Lado B: “Deus diz: ‘Todos os
anjos devem adorá-lo’” (Hb 1, 6).
Da mesma forma que conduzistes os pastores a adorar-vos nas
palhas do presépio, conduzi-nos
hoje para adorar-vos em vosso
Santo Altar. Rezemos ao Senhor.
Lado A: “Recordou o seu
amor sempre fiel pela casa de
Israel” (Sl 97, 3). Lembrai-vos do
povo que vos pertence e condu-

zi-o à plenitude de vossas promessas. Rezemos ao Senhor.
Lado B: “Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens”
(Is 9, 1). Pelo admirável Natal de
vosso Filho, concedei a luz perpétua aos nossos irmãos, parentes e amigos que já chamastes
para junto de vós. Rezemos ao
Senhor.
ASSUMINDO A PALAVRA
Leitor 4: Somos chamados a
resgatar, seja em nossa casa ou
em nossa comunidade, o verdadeiro sentido do Natal. Por isso,
que tal assumirmos o compromisso de realizar um Natal com
verdadeiro significado? Para
isso, devemos buscar participar
da Santa Missa, realizar nossa
confissão, e evangelizar, seja na
família ou nos meios de comunicação, com o objetivo de resgatar o real sentido do Natal. Para
ajudar nesse compromisso, você
pode divulgar esse trecho da homilia do Papa São João Paulo II,
que expressa bem o que é a festa
que celebramos:
Todos: “Natal é a festa da
vida, porque Vós, Jesus, vindo à
luz como cada um de nós, abençoastes a hora do nascimento:
uma hora que simbolicamente representa o mistério da existência humana, unindo a aflição
à esperança, a dor à alegria.
Tudo isto aconteceu em Belém:
uma Mãe deu à luz; veio ao mundo um homem (Jo 16,21), o Filho
do homem. Mistério de Belém!”
ORAÇÃO FINAL
Animador: Vamos encerrar
nosso encontro rezando 3 Ave-Marias e 1 Pai Nosso e, logo
após o canto final, vamos desejar uns aos outros um Santo e
Feliz Natal!
Canto Final: Então, é Natal, e
o que você fez? / O ano termina
e nasce outra vez. / Então, é Natal, a festa Cristã / Do velho e do
novo / Do amor como um todo.
Dezembro de 2021 |
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4º ENCONTRO
FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA!

Animador: Amados irmãos e
irmãs, estamos vivendo o tempo
do Natal, por meio do qual vem
até nós o Deus menino por quem
esperávamos
ansiosamente.
Deus vem ao mundo por meio de
uma família e deste modo já nos
mostra o lugar privilegiado onde
podemos encontra-lo. Atentos a
este Menino Deus que se Revela
na vida de uma família, iniciemos
o nosso encontro: Em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Olhando a Sagrada Família, Jesus Maria e José, / saibamos fazer a partilha, dos gestos
de amor e de fé. (bis)
ORAÇÃO INICIAL
Animador: “Acostumem-se a
procurar a intimidade de Jesus
com a sua Mãe e com o seu pai,
o Santo Patriarca, então vocês
terão o que Ele quer que tenhamos: vida contemplativa. Porque
estaremos, simultaneamente,
na terra e no céu, tratando as
coisas humanas de um modo
divino” (São Josemaria Escrivá).
Rezemos a oração da Vida Interior, pedindo a graça de uma vida
contemplativa:
Todos: Ó Jesus que viveis em
Maria, vinde e vivei em vossos
servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossas vias,
na verdade de vossas virtudes,
na comunhão de vossos mistérios: dominai sobre toda potestade inimiga, em vosso Espírito,
para a glória do Pai. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Leitor 1: Queridos amigos,
a Sagrada Família é certamente
singular e irrepetível, mas, ao
mesmo tempo, é “modelo de
vida” para toda a família, porque
Jesus, verdadeiro homem, desejou nascer em uma família humana, e assim fazendo, a abençoou
e consagrou” (Papa Emérito Bento XVI). Com os olhos fixos na Sagrada Família, aclamemos o santo Evangelho cantando.
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Canto: Aleluia, aleluia, aleluia.
(2X) / Quando estamos unidos,
estás entre nós, e nos falarás da
tua vida.
Leitor 2: Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Mateus 2,1315.19-23.
PARTILHANDO A PALAVRA

ORAÇÃO FINAL
Leitor 4: Roguemos para
“Que São José, ‘homem justo’,
trabalhador incansável, guarda
integérrimo dos penhores que
lhe foram confiados, os guarde,
proteja e ilumine. Que a Virgem
Maria, Mãe da Igreja, seja também a Mãe da ‘Igreja doméstica’
e, graças ao seu auxílio materno,
cada família cristã possa tornar-se verdadeiramente uma ‘pequena Igreja’, na qual se manifeste e reviva o mistério da Igreja de
Cristo. Seja Ela, a Escrava do Senhor, o exemplo de acolhimento
humilde e generoso da vontade
de Deus; seja Ela, Mãe das Dores
aos pés da Cruz, a confortar e a
enxugar as lágrimas dos que sofrem pelas dificuldades das suas
famílias. E Cristo Senhor, Rei do
Universo, Rei das famílias, como
em Caná, esteja presente em
cada lar cristão a conceder-lhe
luz, felicidade, serenidade, fortaleza” (São João Paulo II).
Todos: A vós, glorioso São
José, me ofereço em louvor e
glória de Jesus e Maria, para que
seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e
alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia. Amém! À
vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis
as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita. Amém!
Vossa Destra Onipotente, ó Menino Jesus, quantas bênçãos
derrama sobre aqueles que vos
honram e vos invocam! Abençoai-me também e bendizei toda a
minha vida. Abençoai meus bons
propósitos e socorrei-me em minhas necessidades. Escutai benigno os meus pedidos e bendirei o vosso Santo Nome cada dia
de minha vida. Amém!

Lado A: Vivemos em um mundo no qual, através dos noticiários, vemos a marca da violência.
Por meio de algumas novelas e
inúmeros outros meios, temos
uma grande barreira de oposição
à vida da família. E, é justamente
nesse contexto que a Santa Mãe
Igreja nos convida a celebrarmos a Sagrada Família. Assim,
estamos celebrando o amor e,
consequentemente aquilo que é
contrário à lógica mundana. Deste modo, a Igreja nos convida a
sabermos encontrar Deus, que
vem até nós por meio de uma
família e que está na nossa família. Reflitamos: Na nossa família,
temos sido exemplo de cristãos
autênticos? Estamos nos empenhando em exercer a vontade de
Deus na nossa família, por meio
do lugar que ocupamos (sendo
um bom pai, boa mãe, bom filho,
etc.)?
Lado B: O Concílio Vaticano
II nos recorda que, na família
temos a Igreja doméstica, onde
“se proclama em voz muito alta
tanto as presentes virtudes do
Reino como a esperança da vida
bem-aventurada”. E, para que
possamos testemunhar esta realidade, é necessário que nos
espelhemos na Sagrada Família.
Na família temos a escola básica para as virtudes necessárias,
onde, se a família entra em crise,
logo a sociedade também estará
em crise. Deste modo, reflitamos: Temos cultivado a “Igreja doméstica” nas nossas casas
junto às nossas famílias? A nossa
família tem sido testemunho de
Cristo? Será que reconhecemos
Canto: Que nenhuma família
o projeto de Deus na família, ou comece
qualquer de repensomos coniventes com as reali- te. / Queem
nenhuma
família termidades contrárias ao projeto de ne por falta de amor.
Deus?

O NATAL É CRISTO
Bruno Ferrero é um contador de histórias e
conta que um homem não acreditava no Natal.
Ele era um homem bom, generoso, mas não acreditava que Deus tivesse se tornado homem como
nós. Todos os anos, na noite de Natal, ele olhava
para a sua esposa e dizia: “Sinto muito, mas não
irei com vocês à missa, porque não acredito no
Natal. Isso para mim não tem sentido. Portanto
prefiro ficar em casa a ser um hipócrita”. E sua
esposa pegava as crianças e ia para a missa.
Naquela noite, o homem ficou em casa e ligou a televisão. De repente, um barulho chamou
sua atenção. Antes que ele pudesse entender do
que se tratava, outro estrondo o assustou. Correu
para a janela e viu alguns passarinhos caídos ao
chão. Eles tinham batido com força contra o vidro
da janela por não enxergá-lo. O homem sentiu
pena dos pardais e começou a pensar em ajudá-los. Saiu de casa e os recolheu. Trouxe-os para
dentro e tentou dar-lhes comida, mas eles não
acordavam. Então o homem pensou: “Se eu pudesse transformar-me em pássaro, com certeza
conseguiria salvá-los! Eu seria como a mãe deles,
esquentaria seus corpos e os salvaria!”.
Foi então que o homem parou e o seu coração
se abriu: “Agora entendi!”, disse. “Jesus quis se
tornar como nós para nos salvar, para estar conosco, para sentir o que nós sentimos, para esquentar nosso coração, às vezes frio e insensível,
com seu amor infinito! Este é o Natal! O Natal é
Cristo!”. Eu não sei se os passarinhos voltaram a
voar... mas tenho certeza de que a vida daquele
homem, a partir daquele dia, não foi mais a mesma.
O que é o Natal para você? Já parou para pensar?
Talvez seja uma festa de família, o dia em que
todos os teus parentes se reúnem – mesmo os
que moram longe – e começa a festa. Ou o Natal
tem o rosto de Papai Noel? Aquele velhinho tão
fofinho, que no período mais quente do ano anda

com suas roupas vermelhas e peludas – com toda
probabilidade, morrendo de calor! Ou Natal é sinônimo de presentes?
No meio de tudo isso... não esqueçamos o
sentido do Natal: Cristo Jesus!
Natal é um Deus que, louco de amor por nós,
se fez homem para estar conosco. Natal é Cristo,
rosto humano de Deus, que quis “trabalhar com
mãos de homem, agir com vontade de homem,
amar com coração de homem” (Gaudium et spes,
22); para que nós, por meio dele, pudéssemos
nos aproximar um pouco mais de Deus. Natal
é Jesus: uma criança nascida em Belém, numa
manjedoura, sinal da infinita ternura de Deus que
se deixa encontrar. Natal é uma Família Sagrada,
que se deixou conduzir pela vontade de Deus a
cada momento.
Numa noite de dezembro, dois mil anos atrás,
o mundo parou, contemplando o olhar de um
Deus menino... Nesta noite de dezembro, pare
também diante do Presépio e, com certeza, irá
encontrar o mesmo olhar, que hoje, como ontem,
não se cansa de repetir: “Meu filho, eu te amo!”.
Feliz Natal!
Irmã Débora Damiolini (Irmãs Operárias)
Catedral Nossa Senhora de Fátima
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No decorrer desses dez frutuosos anos de Diocese de Naviraí nasceu o Informativo Diocesano.
Inicialmente “tímido”, mas que, aos poucos, foi se
achegando às famílias, às pequenas comunidades e
à zona rural de nosso território diocesano. Para chegar até aqui, foram muitos os colaboradores e padres que se empenharam na coordenação editorial
e na busca por levar informação e formação a cada ovelha deste belo rebanho. Esse é nosso principal
objetivo: chegar a todos partilhando os belos momentos celebrativos, solenidades e atividades pastorais.
Juntos, edificamos a nossa diocese e aprendemos a ser uma família. E toda família guarda recordações e partilha experiências. Aprendemos a amar cada vez mais aquilo que nos dedicamos a conhecer,
a fim de levar a todos os cantos de nossa diocese, de um ponto a outro de cada uma das paróquias,
apesar das distâncias medidas em quilômetros. Porém, o Informativo Diocesano busca aproximar o
que parece estar longe, porque, na verdade, estamos todos unidos, membros de um mesmo corpo,
cuja cabeça é Jesus, nossa maior alegria!
Tudo se renova e, ao final de mais um ano, a esperança e o ânimo com a chegada de um novo
tempo motivaram a nossa equipe a querer estar ainda mais próxima de cada um dos nossos leitores.
Normalmente, por trás de cada edição, há uma galera que trabalha bastante durante meses, a fim de
que, em tempo ágil, possa chegar às paróquias o conteúdo cuidadosamente preparado. Nesse ano de
2022, renovamos a nossa equipe de trabalho, manifestando nossa imensa gratidão a todos os que já
colaboraram com esse projeto fazendo parte de nossa equipe. Muito obrigado!
Dentre os que já são conhecidos de todos e permanecerão em nossa equipe, temos como principal conselheiro o nosso bispo Dom Ettore Dotti, que mensalmente se dirige a nós com sua Palavra do
Pastor, e o nosso Diretor, o Padre Paulo Santos, vigário da Catedral Nossa Senhora de Fátima (Naviraí). Nossa equipe conta ainda com a importantíssima colaboração de alguns Seminaristas de nossa
Diocese. São eles: os Seminaristas Ruan Paixão e Jair Alves (novo membro da equipe), responsáveis
pelo Círculo Bíblico de cada edição; além dos Seminaristas Mateus Teixeira, Admilson Júnior, Leonildo
Fiumari e Bruno Gustavo.
Também, somam-se a esse grupo as preciosas contribuições e apoio editorial de religiosos e leigos, como a nossa já conhecida revisora, a professora Joyce Alves, e as nossas novas colaboradoras nesse projeto:
Irmã Débora Damiolini (Irmãs Operárias), a psicóloga Juliana Bonetti Fragnan e a Renata de Sena Moraes, todas da paróquia Catedral
Nossa Senhora de Fátima. Essa equipe aceitou contribuir mensalmente e voluntariamente junto às nossas atividades, seja na elaboração de conteúdo, seja na indicação de convidados especiais
para temas específicos.

Para nós é uma grande alegria chegar até vocês, leitores, e adentrar às vossas casas. Por isso, tudo
é preparado com muito zelo e oração. Somos todos uma família e não poderíamos concluir esse ano
festivo pelos 10 anos de criação da nossa Diocese de Naviraí sem nos dirigir a vocês de modo especial.
Parabéns a todos nós! A nossa Equipe do Informativo Diocesano deseja a todos um Santo Natal e um
ano de 2022 pleno da Luz de Deus, que é o próprio JESUS!
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LAMA E ENCARNAÇÃO
“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (João 1, 14)

No dia 5 de agosto de 2011, um desmoronamento deixou 33
operários presos na mina de San José, situada no deserto do
Atacama, no Chile, fazendo com que os 33 mineiros ficassem
soterrados a mais de 700 m de profundidade durante 69 dias.
Estes 33 homens foram encontrados com vida 17 dias depois
do acidente. Da mesma forma como a terra inteira se abateu
com estes mineiros soterrados, assim também uma desgraça
caiu sobre nós e alcançou a todos. Designamos por queda, o
desastre ocorrido no início da raça humana, quando Adão e
Eva davam os primeiros passos. Querendo testar os seus próprios limites, desobedeceram às Leis de Deus e caíram da sua
posição privilegiada, arrastando nessa queda toda a humanidade que representavam.
A condição dos mineiros chilenos era desesperadora e
insustentável, não só devido às condições insalubres no interior da mina (sem luz natural, sem água, sem ar, sem alimento),
mas também devido à impossibilidade de se salvarem pelos
seus próprios meios. De fato, eles eram prisioneiros impotentes, irremediavelmente condenados a uma morte lenta. Assim
era também a situação da humanidade após a queda. Eram
reféns de seus próprios pecados, estavam perdidos e condenados a morte eterna. Até que, finalmente, foi aberto um túnel e
construída uma espécie de cápsula que “desceu aos infernos”
e trouxe os 33 mineiros à superfície com sucesso.
Notemos que a cápsula só trouxe um de cada vez. Isto significa que cada um teve que fazer a sua própria preparação, obedecer à orientação dos socorristas, entrar dentro da cápsula,
ficar imobilizado durante a viagem e... esperar pacientemente,
confiando no trabalho, na perícia e na competência dos seus
salvadores, pois não havia nada que eles próprios pudessem
fazer. Para resgatar a humanidade perdida, Deus teve que descer do céu à terra, na pessoa de Jesus Cristo. Desta forma, “Ele
nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Reino do seu Filho amado” (Cl 1, 13).
Por que o verbo se Encarnou no meio da lama do pecado
humano? “O Verbo fez-Se carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus: ‘Foi Deus que nos amou e enviou o seu Filho
como vítima de expiação pelos nossos pecados’ (1 Jo 4, 10).
‘O Pai enviou o Filho como salvador do mundo’ (1 Jo 4, 14). ‘E
Ele veio para tirar os pecados. (1 Jo 3, 5)” (Catecismo da Igreja Católica, §457). A Salvação tem um nome, este é o Ômega
do mundo, um Tu, uma Pessoa, um Indivíduo que desceu até
a Humanidade, soterrada pela lama do pecado, para resgatá-la. Nem a lama da Covid-19 anulará esta verdade: A morte foi
vencida! Jesus nos resgatou! “E o Verbo se fez carne e habitou
entre nós” (João 1, 14).
Pe. Fabiano Francisco da Silva
Vigário paroquial da Paróquia
São João Batista / Bataguassu - MS
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DOGMA DA IMACULADA
CONCEIÇÃO DE NOSSA
SENHORA:
O “PERGAMINHO”
DA NOVA ALIANÇA

Caro leitor, convido-vos a compreender o mistério da Imaculada
Conceição ligado a Cristo, que nos chama a sermos uma Igreja de
Discípulos e missionários em saída. Você sabe por que Maria foi
preservada do pecado original? Vem, que nós iremos explicar!
Proclamado pelo papa Pio IX pela Bula Ineffabilis Deus, em
08 de dezembro de 1854, o dogma da Imaculada Conceição. O
mesmo declara que Deus na Sua infinita bondade, para salvar
todo o gênero humano do pecado por meio do Santo Sacrifício
do Seu Filho Jesus Cristo, escolheu e pré-ordenou para Ele uma
Mãe, na qual Ele se encarnaria. Por isso, cumulou-a admiravelmente, mais do que todos os Anjos e Santos, da abundância de
todos os dons celestes, sendo assim, livre de toda mancha do
pecado, toda bela e perfeita, ela possui tal plenitude de inocência e santidade, que depois da de Deus, não se pode conceber
outra maior, e cuja profundeza, afora de Deus, nenhuma mente
pode chegar a compreender (cf. DS). Tudo em Maria está relacionado a Cristo e, de fato, a fé em Maria é profundamente cristocêntrica. Sabemos que sua maternidade está para a humanidade
de Cristo, a virgindade está para a divindade de Cristo, a assunção
está para a ressurreição e, por isso, devemos admitir que o fato
de Maria ser preservada do pecado original está para a encarnação do Verbo. Nesse sentido, falar de Maria é falar
de Cristo. Na realidade, os dogmas marianos afirmam os
dogmas cristológicos da divindade, da humanidade e da
ressurreição.
A Igreja ao proclamar um Dogma indica ao cristão
“uma adesão irrevogável da fé, propõe verdades
contidas na Revelação do Mistério de Cristo, verdades estas que são luzes, iluminando a nossa vida
e tonando nosso caminho seguro (CIC 88-90).
Iluminados pela Palavra de Deus, somos convidados a mergulhar no Seu Mistério de Amor e
a buscar a Sua vontade: “Que todos os homens
se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade” (1 Tm 2, 4). De fato, Segundo Henri de
Lubac, o pergaminho agora é a carne virginal
de Maria, na qual, Deus Pai no Espírito Santo
teceu ou escreveu a carne do Verbo. O cristianismo não é a religião de um livro, mas sim
a religião de uma Pessoa, Jesus Cristo.
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Como bem sabemos é em vista da Encarnação do Seu Filho e a Redenção da humanidade que
Maria é preservada do pecado: “A fim de preparar para o Vosso Filho mãe que fosse digna dele,
preservaste a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da
vossa Graça. Nela, nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha,
resplandecente de beleza. Puríssima, na verdade, deveria ser a Virgem que nos daria o Salvador,
o Cordeiro sem mancha, que tira os nossos pecados. Escolhida, entre todas as mulheres, modelo
de santidade e advogada nossa, ela intervém constantemente em favor do vosso povo” (Missal
Romano - Prefácio da Imaculada Conceição).
Na Sagrada Escritura, temos a confirmação da Encarnação do Verbo de Deus e a eleição da Virgem Maria: Na plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho ao mundo nascido de uma mulher (Gl 4, 4). Maria é aquela que se abre à Graça de Deus e permite
que o Todo Poderoso realize nela as suas maravilhas: “O poderoso fez em mim maravilhas e Santo é o Seu nome! Seu amor de geração em geração, chega a todos que o
respeitam” (Lc 1, 49-50). Maria inaugura o Novo Testamento e o seu encontro com
Isabel simboliza a unidade entre o Primeiro e Segundo Testamento. Assim, como
o rei Davi pulou de alegria ao reconhecer a presença de Deus na arca da aliança, João Batista pulou no seio de sua mãe, porque reconheceu a nova arca da
Aliança: Maria. Assim como a arca da aliança ficou três meses com o Rei Davi,
também Maria ficou três meses com sua prima Isabel. Do mesmo modo que
ela se dirigiu “apressadamente a região montanhosa” nós também, enquanto
Igreja devemos nos apressar na evangelização dos povos e das culturas. Uma
Igreja em saída é, em sua essência, uma Igreja Mariana.
Por sua fé e obediência, Maria gerou na terra o próprio Filho de Deus e é
na Igreja e na vida de todos os cristãos, exímio modelo de fé, caridade e perfeita união com Cristo (LG 63). Ornada da graça, a Virgem Maria em tudo é
obediente a Deus, “se fez causa de salvação tanto para si como para todo o
gênero humano (...), o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria (...). O que a virgem Eva ligou pela incredulidade, a virgem Maria
desligou pela fé” (Sto. Irineu). Maria desatou o nó da desobediência com o
sim ao Mistério Divino e a Sua vontade. Que Deus encontre em cada um de
nós esta abertura do coração para que sejamos transformados e guiados por
Seu Amor.
Portanto, atualizemos em nossa vida espiritual o que a Bula “Ineffabilis
Deus” nos exorta: com o coração cheios de devoção, piedade e amor, devemos
continuar suplicando a Intercessão da Imaculada Conceição, a fim de que
a Virgem Maria, Mãe do nosso Deus, concebida sem o pecado original, toda cheia de amor, misericórdia e graça, nos auxilie em todos
os perigos, em todas as angústias, em todas as necessidades, em
todas as dúvidas, e em todas as apreensões. Em direção a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe que acontecerá
em novembro de 2021 na cidade do México peçamos a Virgem
para que nos auxilie nesse processo de escuta em direção
a uma Igreja Sinodal. Que Maria com a sua maternidade,
ajude a todos os povos e culturas, a superarem os desafios
sociais e eclesiais.
Que ela nos ensine a estender as mãos aos caídos e
marginalizados pelo caminho e a lutar com todas as forças contra a violência e sistemas que ferem a dignidade
humana. Uma Igreja missionária é profundamente mariana porque como mãe, acolhe, corrige, orienta, apreende com erros, e aplica o remédio da misericórdia. Que
a exemplo da Imaculada Conceição, sejamos em Cristo,
cristãos violentos contra o pecado, mas, misericordiosos
com o pecador. Peçamos a Deus quilo que Ele realizou
em Maria, tornando-nos por Seu Filho, imaculados pela
Sua graça.
Pe. Osvaldecir Leandro Mendes
Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Novo Horizonte do Sul - MS
Dezembro de 2021 |
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ANO NOVO: ENTRE AS
FRUSTRAÇÕES DO PASSADO
E A ESPERANÇA DO FUTURO
“Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós.” (1 Pedro 5, 7)
A reflexão é algo fundamental para o crescimento individual. Geralmente é no final do ano
que muitas pessoas param para pensar e refletir
em tudo o que aconteceu e, então, podem sentir-se, por vezes, culpadas por não terem feito absolutamente nada do que haviam almejado. Isso
pode gerar um sentimento de fracasso e frustações. Porém, caso você se identifique com essa
situação, convido-vos a ter um outro olhar.
O processo de reflexão e auto avaliação é uma
forma de olhar para trás e reconhecer que alguma coisa precisa ser mudada, abrindo-nos consequentemente a possibilidades para o crescimento
e aprendizado. Só assim é possível compreender
e aprender com os erros, podendo escolher e trilhar o seu caminho. Vale lembrar que, situações
difíceis trazem maturidade, crescimento e autoconhecimento.
É importante não ficar lembrando apenas das
coisas ruins que aconteceram ou dos objetivos
que não foram atingidos. Nesse sentido, também
vos convido a olhar para o que deu certo. Muitas vezes esperamos e valorizamos apenas coisas
e acontecimentos grandiosos e extraordinários;
porém, o nosso dia a dia é feito das coisas e situações ordinárias, dependendo apenas do modo
como olhamos e da forma como acolhemos cada
momento, podendo valorizá-los e torna-los extraordinários. Aprendamos a valorizar os pequenos
passos, os gestos, as conquistas, os momentos,
as pessoas. Isso faz toda a diferença! Ah, e outra
coisa: não se compare com ninguém, porque ge-
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ralmente “a grama do vizinho é mais verde”; mas,
cuidado! Pode ser uma grama sintética.
Essas reflexões não precisam ser feitas apenas
no final do ano, mas que esse balaço da vida seja
feito diariamente, semanalmente, mensalmente.
É importante entender que, por meio dessas reflexões, somos capazes de conseguir estabelecer
metas e seguir em frente, tornando-nos mais resilientes, e a primeira pessoa a colher os frutos
disso somos nós mesmos.
Reconheçamos todos os momentos e busquemos agradecer. Sempre é tempo de recomeçar,
e eu vos convido a começar hoje, aonde e como
estiver; comecemos a dar passos na direção de
suas metas e sonhos.
Busquemos dentro das
nossas possibilidades,
as habilidades e potencialidades, o melhor caminho a percorrer nesse ano que está
finalizando e no ano
novo que está chegando.
Que em 2022 não
falte fé, esperança e
resiliência no nosso
caminhar!
Juliana M. Bonetti Fragnan
Psicóloga - CRP 14/03178-0 MS
Paróquia Catedral Nossa Senhora de Fátima

PANDEMIA E FÉ:
A IMPORTÂNCIA DA
RELIGIOSIDADE NA
CURA E SUPERAÇÃO
DA COVID-19
“Só ele cura os de coração quebrantado e cuida
das suas feridas.” (Salmo 147, 3)
Primeiramente o que precisamos compreender
é o que é a fé e o poder que ela possui sobre nós:
na Bíblia encontramos fé, nas palavras de São Paulo, como sendo a certeza daquilo que esperamos
e a prova das coisas que não vemos (Hebreus 11,
1). Também o evangelista Marcos registra a afirmação de Jesus de que a fé tem o poder de mover
montanhas (Cf. Mc 11, 23); se tivermos fé em nosso coração e crermos, tudo aquilo que pensarmos
irá acontecer, se for da vontade de Deus.
Para citar Santo Agostinho: é preciso compreender para crer, e crer para compreender. Ou seja,
precisamos da razão (ciência) para crer em algo,
mas precisamos da Fé (espiritualidade) para compreender determinada situação. E, segundo uma
pesquisa feita pelo instituto Dante Pazzanese, a
prática religiosa pode reduzir o risco de morte em
até 30%. Portanto, sem a esperança e sem a fé a
vida é só um vazio, a vida não faz sentido.
Para alguns a esperança é somente a vacina,
esperança de que volte tudo ao normal, de que
as aulas voltem, as festas, as reuniões, os abraços;
mas, para muitas famílias, a fé e a esperança são
as únicas coisas que têm em momentos de escuridão. Nesse momento que você se vê perdido, a
fé é a única coisa à qual essas famílias podem se
agarrar. Vimos muitas famílias estraçalhadas pela
COVID-19, mas também vimos inúmeras mais unidas pela fé na cura.
Vimos comoções gigantescas: famílias, amigos,
e também desconhecidos orando pela melhora

de muitos. Presenciamos pessoas do lado de fora
de hospitais pedindo a Deus pela saúde e pela
vida de outras, ali internadas. Vimos pais, mães,
irmãos, filhos e netos saírem de suas obrigações
diárias clamando pela vida de seus entes queridos
e até por desconhecidos. E é essa fé que mantém
muitas famílias e que ameniza um pouquinho a
dor daqueles que ficaram; essa é a fé que torna
mais leve a travessia por esses momentos de dor,
angústia, medo e muitas vezes de desespero.
É redundante dizer que a fé move montanhas,
mas foi a fé de muitas pessoas que salvou e salva
a vida de outras tantas que estavam desenganadas por médicos e especialistas. Hoje, quase
2 anos após o início dos
casos no Brasil, vimos
curas impossíveis aos
olhos da medicina, milagres diários em UTI, testemunhos de fé que nos
dão forças para seguir
nessa luta incansável
que tem sido cada dia:
“Só ele [Deus] cura os
de coração quebrantado
e cuida das suas feridas”
(Salmo 147, 3).
Dr. José Antônio Martins
Médico CRM 1653/MS
Naviraí - MS
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COMUNICADO
O atual comunicado pretende resumir, sem diminuir sua importância e sua validade, o Protocolo
diocesano N. 28/2021 datado 26 de outubro de 2021, a saber: por motivos imputáveis não condizentes ao Sagrado Ministério Ordenado, a Congregação para o Clero (Vaticano/ Roma), demitiu do estado
clerical no dia 27 de agosto de 2021 o Rev. Pe. Ailton Vicente de Souza (Prot. N. 2020 3859/F).
A partir daquela data o sacerdote dispensado perde automaticamente os direitos próprios do estado
clerical, fica a ele proibido ministrar qualquer sacramento próprio do ministério sacerdotal (Batismos,
Matrimônios, Missas, Unção dos Enfermos, Confissões, Crismas ou qualquer outra ação sacramental
em nome da Igreja Católica Apostólica Romana), e pela demissão não é mais habilitado a administrar
tais sacramentos em nenhuma outra Igreja. Se assim o fizer será de forma ilícita e os sacramentos inválidos.
Fica determinantemente proibido a qualquer fiel buscar, incentivar ou receber qualquer Sacramento ministrado por ele, ocorrendo o risco de pecado grave contra a comunhão da Igreja.
Continua a decisão do bispado que determina que:
1. Este comunicado seja lido em todas as missas e celebrações do final de semana pelo tempo de
2 semanas consecutivas (até domingo 07 de novembro) em todas as comunidades das paróquias.
2. Nas paróquias de Nova Andradina, Batayporã e Taquarussu e Nova Casa Verde seja lido da mesma forma por 4 finais de semana (até dia 21 de novembro) em todas as comunidades das paróquias.
3. Para quem interessar o comunicado integral do dia 26 de outubro de 2021 permanece exposto
por 6 meses na secretaria paroquial e no mural da igreja e é publicado integralmente no site da Diocese, das paróquias e nas redes sociais.
Também recomendamos aos fieis de manter sempre a fidelidade à unidade da única Igreja de Cristo
assim como nos exorta a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II no n° 14:
“Em primeiro lugar, é aos fiéis católicos que o santo Concílio dirige o pensamento. Apoiado na Sagrada Escritura e na Tradição, ensina que esta Igreja, peregrina na terra, é necessária para a salvação. Só
Cristo é mediador e caminho de salvação: ora, Ele torna-se-nos presente no seu corpo que é a Igreja;
e, ao inculcar expressamente a necessidade da fé e do batismo (cf. Mc 16,16; Jo 3,5), ao mesmo tempo
corroborou a necessidade da Igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo. Por conseguinte,
não poderão salvar-se aqueles que, sabendo que Deus a fundou por Jesus Cristo como necessária à salvação, se recusam a entrar ou a perseverar na Igreja Católica.”
Dom Ettore Dotti, CSF
Bispo Diocesano

INTENÇÕES
DO SANTO
PADRE
JANEIRO
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Educar para a fraternidade
Rezemos para que todas as pessoas que sofrem discriminações e
perseguições religiosas encontrem nas sociedades onde vivem o
reconhecimento dos próprios direitos e da dignidade que nasce de
ser irmãos.
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