Fevereiro de 2022 |

1

PALAVRA DO PASTOR

EDITORIAL
“Vim anunciar o ano da
graça do Senhor...”
(Isaías 61, 2)

Estimados leitores, bem-vindos a mais um Informativo Diocesano! Graça e paz da parte Deus
estejam com todos!
O mês de fevereiro é dedicado
a refletir sobre a Sagrada Família
de Nazaré. Muito temos a aprender com esta família que acolheu o projeto de salvação e honrá-la por ter deixado surgir no
seu meio a mais resplandecente luz que iluminou a existência
humana dando a ela o sentido mais profundo de ser e de viver.
Esta luz é Jesus que dignificando a natureza humana, elevando-a à mais alta honra, quando Ele mesmo assumiu na carne,
dando à humanidade inteira este caráter da fraternidade que
nos torna todos membros de uma grande e única família: a
família de Deus, à luz da família de Nazaré.
Família não pode ser reduzida a um termo genérico, antiquado e sem sentido. Seja ela, pequena ou grande, com suas
faltas e percalços que todas as famílias têm, seja pobre ou
rica, não importa a língua que fala ou lugar que habita, a família é sempre uma imagem sagrada. É reflexo primeiro daquela
unidade divina que nos criou – A Santíssima Trindade. Olhemos para a pequena e humilde família de Nazaré e rezemos
pedindo para que nossas famílias saibam ser disponíveis ao
sopro do Espírito Santo, e que o centro da nossa vida seja Jesus, o filho amado de Maria e José.
Estamos no mês de fevereiro e muitas pessoas estão curtindo suas férias e restaurando suas forças para começarem
mais um ano de trabalho e também de dedicação pastoral em
suas comunidades de fé. Porém, férias também é tempo de
Deus e não podemos nos esquecer de sintonizar nosso coração e espiritualidade Nele. Lembremo-nos do que nos diz o
próprio Senhor: “Vinde a mim vós todos que estais cansados e
eu vos darei descanso” (Mt 11, 28). Não podemos passar o ano
buscando a Deus e, nas férias, “deixá-lo em casa, escondido
debaixo de algum cômodo”, e viver como se Ele não existisse
ou não fizesse parte de nossa vida. Seria assim a ruína de nossa vida interior! Onde quer que estejamos, precisamos fazer
nossas orações, ir à Santa Missa, meditar a Palavra de Deus...
Convido a cada um de vocês a nos acompanhar nesta jornada de mais um ano do nosso Informativo Diocesano. Todo
primeiro dia de cada mês os exemplares chegam a nossas paróquias. Busque na secretaria paroquial ou no final de cada
Celebração e leve para casa. O Informativo é uma forma de
aprender mais sobre a nossa fé, conhecer melhor nossa diocese e ficar atento às novidades e atividades de nossa amada
Igreja local.
Um feliz e abençoado ano novo a todos!
Pe. Paulo Santos da Silva
Diretor do Informativo Diocesano

ESPERANÇAS PARA
O ANO NOVO
No mês de novembro de 2021, vários representantes de todas as pastorais, movimentos e grupos,
e um representante de cada paróquia se reuniram
em assembleia diocesana para tentar traçar o caminho pastoral para o novo ano de 2022. O parecer foi
unânime: nada será como antes! Precisaremos estudar novas formas de sermos Igreja, de nos encontrarmos como comunidade cristã e de como alcançar os fiéis que, nesse tempo, se afastaram. Numa
próxima assembleia, em março, tentaremos encontrar formas novas sugeridas pelos líderes presentes,
sempre iluminados pelo Espírito que impulsiona a
sua Igreja.
No entanto, nossas atividades paroquiais e diocesanas estão voltando a dar vida de forma tímida aos
nossos encontros paroquiais e diocesanos: a catequese foi a primeira que abriu as portas, e convidamos os demais grupos a fazerem o mesmo, sempre
atentos aos tempos e tentando descobrir formas
originais para recuperar o caminho perdido e, sobretudo, caminhando juntos daqui para frente. O caminhar juntos foi a estratégia que nos ajudou muito
durante a pandemia, e queremos que seja o “pano
de fundo” para o nosso presente e futuro.
Como pastor maior e responsável pela Diocese,
pretendo retomar as visitas pastorais nas demais
paróquias: uma bela oportunidade para conviver alguns dias com os padres, a fim de conhecer mais
de perto cada canto das paróquias, e para me encontrar e ouvir mais os líderes, além de conhecer
os anseios dos leigos envolvidos ao lado dos padres;
quero passar pelos hospitais, escolas, nos centros
sociais e nos lugares onde precisar. É uma experiência que já fiz e que me ajudou bastante, assim como
ajudou os fiéis a entenderem a missão do bispo em
sua diocese.
O santo padre, o papa Francisco, retomará as visitas ad limina, isto é, retomará os encontros com os
grupos de bispos de cada regional. No nosso caso,
será no dia 9 de setembro. Por tradição, nessa ocasião, os bispos diocesanos visitam os sepulcros dos
Apóstolos conservados na Cidade de Roma, bem
como visitam os dicastérios (gabinetes) da Santa Sé.
Os bispos apresentam um relatório sobre o estado
pastoral das dioceses e ouvem seus conselhos. A visita ad Limina para as Igrejas diocesanas é ocasião para consolidar os vínculos de fé, de comunhão e de disciplina com a Igreja de Roma e com o
papa Francisco.
O que desejo para todos é que esse começo de ano seja de otimismo, com expectativa feliz,
certos de que já atravessamos muitas dificuldades e as superamos. As adversidades acompanham
nossa vida, mas ao nosso lado temos Cristo que as carrega junto conosco, e por dentro temos a fé,
que é mais forte do que elas. Vamos fazer desse novo ano um ano de graça: muito depende de nós
e das nossas escolhas. Escolhamos sempre o bem para todos!
Preenchamo-nos de belas e consistentes motivações e contemplemos com ousadia e esperança
as densas e profundas vitórias que este ano nos prepara! Recebamos o novo ano com alegria, fazendo paz com nosso passado e olhando para o futuro com esperança. Feliz Ano Novo!
Vosso bispo dom Ettore Dotti – CSF
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FESTA DA APRESENTAÇÃO
DO SENHOR
“Meus olhos viram vossa
salvação” (Lc 2, 30)

Queridos irmãos, em alguns lugares ainda hoje é possível presenciar o bonito ato da
apresentação de uma criança recém-nascida
para toda a comunidade paroquial. Trata-se
de um gesto de amor que cria uma relação de
pertença dessa criança: ela pertence a essa
comunidade e a comunidade pertence a ela.
Com nosso Senhor Jesus não foi diferente,
pois vivenciou o mesmo ato ao ser apresentado no templo e, apesar de ser o “Senhor,
de toda a lei”, Ele seguiu o preceito de Moisés: “Todo primogênito, homem ou animal,
será consagrado ao Senhor” (Ex 13, 2). Nem
mesmo sua Santíssima Mãe estava obrigada a
cumprir esse preceito, já que sua gravidez não
era providente de homem, mas sim, do Espírito Santo.
Mas então, por que Nosso Senhor foi apresentado? Santo Atanásio nos dá essa resposta
em um de seus sermões: “Com efeito, assim
como não se fez homem e foi circuncidado na
carne para o Seu benefício próprio, (...) assim
também, por nossa causa, foi apresentado ao
Senhor para que aprendamos também nós a
nos apresentarmos a Ele”. É bonito, não é?
Com exceção do pecado, o Senhor não se poupou de nenhuma de nossas fraquezas, costumes e rituais. Em tudo Ele se fez presente e
ainda nos ensina a partir do seu exemplo. Essa
festa litúrgica já faz parte da nossa vida cristã
desde o início da Igreja; por volta do ano 4, em
Jerusalém, já se celebrava a Apresentação do
Senhor.
Ao recordar as palavras de Simeão diante
do Senhor: “Os meus olhos viram vossa salvação” (Lc 2, 30), arriscamo-nos a fazer uma
breve recordação do livro do Gênesis, onde
“por meio de uma mulher foi apresentado o
pecado ao homem” e agora, por meio de uma
mulher, a Santíssima Virgem Maria, foi-nos
apresentado a Salvação, “(...) juntamente com
a promessa da redenção deu-lhes a esperança da salvação” (Dei Verbum, 2). Esta, meus
irmãos, é a importância de nos prepararmos
bem para esta festa, pois o Senhor quis estar
presente em nossa história; Ele escolheu deixar-se encontrar na fragilidade de uma criança para que todos possamos, a seu exemplo,
buscar o Pai com a mesma inocência que Ele,
enquanto criança, teve ao ser apresentado no
templo.
Que Deus abençoe a todos nós e permita
que, a exemplo de seu Filho, o menino Jesus,
possamos sempre buscá-lo com humildade e
confiança, tal como o filho busca o colo do Pai.
Seminarista Agnaldo Neto
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1º ENCONTRO

A CARIDADE

“Permanecem estas três coisas: fé, esperança, caridade.
Mas a maior delas é a caridade.” (1 Coríntios 13, 13)
Animador: Queridos irmãos
e irmãs, sejam todos bem-vindos! Na alegria de Cristo que
nos une, iniciemos o nosso encontro: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: A nós descei, Divina luz. (2x) / Em nossas almas
acendei / o amor, o amor de Jesus. (2x)
ORAÇÃO INICIAL
Animador(a): Convictos do
amor maternal de Maria Santíssima por cada um de nós, rezemos com confiança:
Leitor(a) 1: Maria, passa na
frente e vai abrindo estradas e
caminhos. Abrindo portas e portões. Abrindo casas e corações.
A Mãe vai na frente e os filhos
protegidos seguem seus passos.
Todos: Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver.
Mãe, cuida de tudo o que
não está ao nosso alcance. Tu
tens poder para isso!
Leitor(a) 2: Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com
o ódio, os rancores, as mágoas e
as maldições. Tira teus filhos da
perdição!
Todos: Maria, tu és Mãe e
também a porteira. Vai abrindo
o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te
peço: PASSA NA FRENTE!
Leitor(a) 3: Vai conduzindo,
ajudando e curando os filhos
que necessitam de ti. Ninguém
foi decepcionado por ti depois
de ter te invocado e pedido a
tua proteção. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver
as coisas difíceis e impossíveis.
Amém!

trata-se de “uma das páginas
mais belas do Novo Testamento
e de toda a Bíblia: o chamado
‘hino à caridade’ do apóstolo
Paulo.”
Canto de Aclamação: Aleluia, Aleluia! / A minh’alma abrirei. / Aleluia, Aleluia!/ Cristo é
meu Rei!
Leitor(a) 4: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Coríntios 13, 1-13.
PARTILHANDO A PALAVRA
a) Acabamos de ouvir uma
das mais belas páginas da Sagrada Escritura, o apóstolo
Paulo descreve com profunda
beleza a caridade e demonstra
como ela deve estar acima de
qualquer coisa, afirmando que
“se não tivesse caridade, eu não
seria nada.” Diante disso, podemos nos perguntar: A caridade
tem tido espaço em meu coração?
b) Caridade é amor! No dia
a dia, estamos sendo capazes
de viver a caridade em nossas
famílias, trabalho, comunidade?
REZANDO A PALAVRA

Animador(a): “Deus derrama
incansavelmente sua caridade
sobre nós e somos chamados a
ser testemunhas deste amor no
mundo. Por isso, devemos olhar
para a caridade divina como
a bússola que orienta a nossa
vida antes de nos encaminhar
para qualquer atividade” (Papa
Francisco).
Rezemos essa bela oração
de Santo Afonso de Ligório:
Lado A: Meu Deus e meu
tudo, apesar de minhas ingratidões e negligências em Vos
servir, continuais a me atrair
ESCUTANDO A PALAVRA
ao Vosso amor. Aqui estou, não
quero resistir mais. Quero reAnimador(a): Vamos abrir a nunciar a tudo para pertencer
nossa Bíblia na primeira Carta só a Vós. Além de tudo, Vós me
de São Paulo aos Coríntios, no tendes obrigado a Vos amar. Eu
capítulo 13, que, como descre- me encantei convosco e quero a
veu o Papa Emérito Bento XVI, Vossa amizade.

Lado B: Como posso amar
outra coisa, depois de ter Vos
visto morrer de dor numa cruz
para me salvar? Como poderei
contemplar-Vos morto, consumido nos sofrimentos, sem Vos
querer bem com todo o meu
coração? Sim, Redentor meu,
amo-Vos com toda a minha
alma e não tenho outro desejo
senão Vos amar nesta vida e por
toda a eternidade.
Todos: Jesus, minha esperança, minha força e meu consolo,
dai-me força para que eu Vos
seja fiel. Dai-me luz, fazei-me
conhecer as coisas de que me
devo desapegar; ajudai-me para
que em tudo eu Vos queira obedecer. Amém!
ASSUMINDO A PALAVRA
Animador(a): O Papa Emérito Bento XVI afirmou que “a caridade é o distintivo do cristão”.
Que tal tomarmos posse desse
distintivo e realizarmos um gesto concreto, como por exemplo:
Visitar um doente, auxiliar uma
família carente, entre outras
formas de amor concreto. Você
aceita esse desafio?
ORAÇÃO FINAL
Animador(a): Peçamos ao
Senhor que nos conceda a graça de amá-Lo cada vez mais, e
demonstrarmos esse amor aos
nossos irmãos.
Rezar: 1 Pai-Nosso, 3 Ave-Marias e o Glória ao Pai.
Canto final: Senhor, toma
minha vida nova / Antes que a
espera desgaste anos em mim. /
Estou disposto ao que queiras, /
Não importa o que seja, Tu chamas-me a servir./
Leva-me aonde os homens
necessitem da palavra, / Necessitem de força de viver, / onde
falte a esperança, / Onde
tudo esteja triste simplesmente, / por não saber de Ti.
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2º ENCONTRO

SEGUIR A JESUS: EIS A
GRANDE ALEGRIA!

“Não tenhas medo: de hoje em diante tu serás pescador de homens.”
(Lucas 5, 10).
Animador: Queridos irmãos
e irmãs, sejam todos bem-vindos em nosso encontro. Com
alegria iniciemos: Em Nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Eis-me aqui Senhor!
(2x) / Pra fazer Tua Vontade pra
viver do Teu Amor (2x) / Eis-me
aqui Senhor!
ORAÇÃO INICIAL
Animador(a): Hoje iremos
refletir sobre o chamado que
Jesus fez aos primeiros discípulos e, como sabemos Cristo continua a chamar homens e mulheres para participarem do seu
projeto de amor. Por isso, com
confiança rezemos a Oração Vocacional de São Paulo VI:
Leitor(a) 1: Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos para vos seguir, continuai a
passar pelos nossos caminhos,
pelas nossas famílias, pelas nossas escolas.
Todos: E continuai a repetir o
convite a muitos de nossos jovens.
Leitor(a) 2: Dai coragem às
pessoas convidadas, dai forças
para que vos sejam fiéis como
apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas
para o bem do povo de Deus e
de toda a humanidade. Amém!
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador(a): Preparemos o
nosso coração para acolhermos
o Evangelho de Nosso Senhor
Jesus Cristo segundo São Lucas.
Canto: Quando estamos unidos, estás entre nós, / e nos falarás da tua vida./ Aleluia, aleluia, aleluia!
Leitor(a) 3: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo
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Lucas (Lc 5, 1-11).
PARTILHANDO A PALAVRA
A) O Evangelista Lucas relata que Jesus, ao subir na barca
de Simão, realiza o convite para
que ele “avance às águas mais
profundas”. Certamente, o próprio Senhor deseja subir à barca
de nossa vida e realizar o mesmo pedido. À luz do Evangelho,
podemos refletir: Na minha
barca (vida) existe espaço para
Jesus? Estou disposto a obedecer a sua voz e velejar em águas
mais profundas?
B) Assim como os discípulos que tiveram medo de segui-lo, será que ainda não sentimos
medo de seguir verdadeiramente o Senhor? Quais seriam os
medos que ainda nos impedem
de sermos discípulos fiéis de
Cristo?

saibamos obedecer à Palavra do
teu Filho Jesus, sem hesitações;
concede-nos a coragem da decisão, de não nos deixarmos arrastar para que outros orientem
a nossa vida.
Todos: Maria, Mulher da
ação, faz com que as nossas
mãos e os nossos pés se movam
“apressadamente” rumo aos
outros, para levar a caridade e
o amor do teu Filho Jesus, para
levar ao mundo, como tu, a luz
do Evangelho. Amém!
ASSUMINDO A PALAVRA

Animador(a): Refletimos em
nosso encontro de hoje sobre
o chamado feito por Jesus. Assim, como ação concreta, poderíamos dedicar um momento
do dia para rezarmos em família pelas vocações. Como o Pe.
Edielson Bonin, da Paróquia São
Paulo Apóstolo (Ivinhema), cosREZANDO A PALAVRA
tuma dizer: “Eu acredito e rezo
pelas vocações”! E você: quer
Animador(a): “Seguir Jesus é fazer parte desta família que
uma aventura apaixonante que acredita e reza pelas vocações?
enche de significado a nossa
vida, faz-nos sentir parte de uma
ORAÇÃO FINAL
comunidade que nos encoraja e
acompanha, compromete-nos
Animador(a): Agradecidos a
no serviço” (Papa Francisco).
Deus pelo nosso encontro, reRezemos essa oração do zemos com confiança pedindo
Papa Francisco:
que o Senhor nos ajude a ouvir
Lado A: Maria, Mulher da a Sua voz e a segui-Lo.
escuta, abre os nossos ouviRezar: 1 Pai-Nosso, 3 Avedos; faz com que saibamos ou- -Marias e o Glória ao Pai.
vir a Palavra do teu Filho Jesus,
Canto: Tu anseias, eu bem
no meio das mil palavras deste sei, por salvação, / tens desejo
mundo; faz com que saibamos de banir a escuridão abre, / pois
ouvir a realidade em que vive- de par em par teu coração / e
mos, cada pessoa que encon- deixa a luz do céu entrar /
tramos, especialmente quem é
Deixa a luz do céu entrar (deipobre e necessitado, quem se xa a luz do céu entrar) / Deixa a
encontra em dificuldade.
luz do céu entrar (deixa a luz do
Lado B: Maria, Mulher da de- céu entrar). / Abre bem as porcisão, ilumina a nossa mente e tas do teu coração, / e deixa a
o nosso coração, a fim de que luz do céu entrar!

3º ENCONTRO

BEM-AVENTURANÇAS: O BILHETE DE IDENTIDADE DO CRISTÃO
“Jesus explicou, com toda a simplicidade, o que é ser santo; fê-lo quando
nos deixou as bem-aventuranças.” (Papa Francisco)

Animador: Queridos irmãos e
irmãs, sejam todos bem-vindos!
A Paz de Nosso Senhor e o amor
de Maria estejam com todos!
Iniciemos: Em Nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Deus enviou seu filho
amado / para morrer em meu
lugar. / Na cruz pagou por meus
pecados, / mas o sepulcro vazio
está, porque ele vive. / Porque
ele vive, eu posso crer no amanhã! / Porque ele vive, temor
não há/ Mas eu bem sei que o
meu futuro / está nas mãos do
meu Jesus que vivo está.
ORAÇÃO INICIAL
Animador(a): Em nosso encontro queremos refletir sobre
“As Bem-Aventuranças”, que
expressam com profundidade
como deve ser a vida do cristão.
Unidos, 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 instruíste 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!
ESCUTANDO A PALAVRA
Animador(a): Com alegria,
vamos abrir a nossa Bíblia no
Evangelho de São Lucas (6, 2026) e, com atenção, acompanhemos a leitura.
Canto de aclamação: A Bíblia
é a Palavra de Deus semeada no
meio do povo, / que cresceu,
cresceu e nos transformou, /
ensinando-nos viver um mundo
novo. (2x)
Leitor(a) 1: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas (6, 20-26).
Animador(a): Para nossa re-

flexão do Santo Evangelho, queremos escutar as palavras do
Papa Francisco escritas em sua
Exortação Apostólica Gaudete Et
Exsultate – Sobre o chamado à
santidade nos dias atuais:
Leitor(a) 2: “Sobre a essência
da santidade, pode haver muitas
teorias, abundantes explicações
e distinções. Uma reflexão do
gênero poderia ser útil, mas não
há nada de mais esclarecedor do
que voltar às palavras de Jesus e
recolher o seu modo de transmitir a verdade.
Todos: Jesus explicou, com
toda a simplicidade, o que é ser
santo; fê-lo quando nos deixou
as bem-aventuranças (cf. Mt 5,
3-12; Lc 6, 20-23).
Leitor(a) 3: Estas são como
que o bilhete de identidade do
cristão. Assim, se um de nós se
questionar sobre ‘como fazer
para chegar a ser um bom cristão’, a resposta é simples: é necessário fazer – cada qual a seu
modo – aquilo que Jesus disse no
sermão das bem-aventuranças.
Nelas está delineado o rosto do
Mestre, que somos chamados a
deixar transparecer no dia a dia
da nossa vida.
Todos: A palavra “feliz”, ou
“bem-aventurado”, torna-se sinônimo de santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus
e que vive a sua Palavra alcança,
na doação de si mesma, a verdadeira felicidade.”
REZANDO A PALAVRA
Animador(a): Ao escutarmos
essa bela reflexão do Santo Padre, queremos rezar ao Senhor
para que possamos viver as bem-aventuranças. A nossa resposta
será: Isto é santidade!
Homens: Ser pobre no coração. Todos: Isto é santidade!
Mulheres: Reagir com humilde mansidão. Todos: Isto é santidade!
Homens: Saber chorar com os
outros. Todos: Isto é santidade!

Mulheres: Buscar a justiça
com fome e sede. Todos: Isto é
santidade!
Homens: Olhar e agir com misericórdia. Todos: Isto é santidade!
Mulheres: Manter o coração
limpo de tudo o que mancha o
amor. Todos: Isto é santidade!
Homens: Semear a paz ao
nosso redor. Todos: Isto é santidade!
Mulheres: Abraçar diariamente o caminho do Evangelho
mesmo que nos acarrete problemas. Todos: Isto é santidade!
ASSUMINDO A PALAVRA
Animador(a): No encontro de
hoje, tivemos a oportunidade de
refletir sobre o Evangelho à luz
dos ensinamentos do Papa Francisco. Mas, como estamos vivendo as “bem-aventuranças”? Que
tal buscarmos responder a essa
questão durante essa semana?
ORAÇÃO FINAL
Leitor(a) 4: Lembrai-Vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca
se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa
proteção, implorado a vossa assistência, e reclamado o vosso
socorro, fosse por Vós desamparado. Animado, pois, com igual
confiança, a Vós, Virgem entre
todas singular, como a Mãe recorro, de Vós me valho, e, gemendo sob os pesos dos meus
pecados, me prostro a Vossos
pés. Não rejeiteis as minhas súplicas. Ó Mãe do Filho de Deus
humanado, dignai-Vos de as ouvir propícia e de me alcançar o
que Vos peço. Amém! Rezar: 1
Pai Nosso, 3 Ave-Marias e o Glória ao Pai.
Canto: Hoje é tempo de louvar a Deus. / Em nós agora habita
Seu Espírito./ Então é só cantar!
/ E a Cristo exaltar; / e sua glória
encherá este lugar./ Vem louvar,
vem louvar! (2X)
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4º ENCONTRO

JESUS CRISTO É O ROSTO DA
MISERICÓRDIA DO PAI

“Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso.” (Lc 6, 36)
Animador: Caríssimos irmãos e
irmãs, sejam bem-vindos ao nosso
encontro! A paz esteja convosco!
Iniciemos: Em Nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém!
Canto: Jesus está aqui (Ele está
aqui!) / Tão certo como o ar que
eu respiro / Tão certo como a manhã que se levanta. / Tão certo
como eu te falo e podes me ouvir.
ORAÇÃO INICIAL
Animador(a): Hoje iremos refletir sobre a Divina Misericórdia
e, para iniciarmos o nosso encontro, vamos pegar os nossos terços
e rezar com confiança o Terço da
Misericórdia:
Início: Pai-Nosso. Ave-Maria.
Creio.
Nas contas grandes: Eterno
Pai, eu vos ofereço o Corpo, Sangue, Alma e Divindade de vosso
diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos
pecados e os do mundo inteiro.
Nas contas pequenas: Pela sua
dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro!
Ao final de cada mistério rezar: Ó Sangue e Água que jorrastes do Coração de Jesus, como
fonte de misericórdia para nós, eu
confio em Vós!
Ao final do terço, rezar três
vezes: Deus Santo! Deus Forte!
Deus Imortal! Tende piedade de
nós e do mundo inteiro!
ESCUTANDO A PALAVRA
Canto de aclamação: Buscai
primeiro o reino de Deus e a sua
justiça / E tudo o mais vos será
acrescentado. / Aleluia, Aleluia! /
Não só de pão o Homem viverá,
mas de toda palavra / Que procede da boca de Deus. / Aleluia,
Aleluia!
Leitor(a) 1: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
6, 27-38.
PARTILHANDO A PALAVRA
Leitor(a) 2: Nosso Senhor, no
Evangelho, nos faz um belo e de-
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safiador convite: “Sede misericordiosos, como também o vosso
Pai é misericordioso”. A palavra
“misericórdia”, do latim, quer dizer “coração compadecido” (miseratio: miséria; cordis: coração).
Assim, podemos então nos questionar: Como estamos experimentando a Misericórdia Divina
em nossa vida? Será que estamos
sendo misericordiosos com os
nossos irmãos e com nós mesmos? Temos consciência do que é
a misericórdia?
REZANDO A PALAVRA
Animador(a): No Diário de
Santa Faustina encontramos esse
belíssimo relato em que Nosso Senhor Jesus Cristo demonstra seu
profundo desejo de salvar todas
às almas, ouçamos com atenção:
Leitor(a) 3: “Como desejo a
salvação das almas! Minha caríssima secretária, escreve que desejo
derramar a Minha Vida Divina nas
almas dos homens e santificá-los,
desde que queiram aceitar a Minha graça. Os maiores pecadores
atingiriam uma grande santidade,
desde que tivessem confiança na
Minha misericórdia. As Minhas
entranhas estão repletas de misericórdia, que está derramada sobre tudo o que criei. O Meu prazer
é agir na alma humana, enchê-la
da Minha misericórdia e justificá-la. O Meu reino está sobre a terra
– a Minha vida, na alma humana”
(Diário, 1784).
Animador(a): Irmãos e irmãs,
com toda confiança voltemos os
nossos corações para aqueles que
mais precisam da Misericórdia de
Deus. Após cada prece responderemos: Senhor, manifestai a Vossa misericórdia!
Lado A: Pela Igreja, para que
professe, propague e pratique
com intensidade a misericórdia.
Rezemos!
Lado B: Para que todos os cristãos se envolvam insistentemente
com as obras de misericórdia. Rezemos!
Lado A: Para que a Divina Mise-

ricórdia seja compreendida pelos
homens que vivem as angústias e
tensões da época atual. Rezemos!
Lado B: Para que a humanidade, diante da grave crise que enfrenta, não perca a confiança em
Deus. Rezemos!

SÃO BRÁS,
BISPO E MÁRTIR
“Sede benditos, vós me
trazeis uma boa-nova: que
Jesus Cristo quer que o meu
corpo seja imolado como
hóstia de louvor.”

ASSUMINDO A PALAVRA
Animador(a): Ao refletirmos
sobre a Misericórdia Divina temos
a oportunidade de perceber quão
grande é o amor de Deus por nós.
E, ao contemplá-la podemos “fazer a experiência de abrir o coração àqueles que vivem nas mais
variadas periferias existenciais,
que muitas vezes o mundo contemporâneo cria de forma dramática” (Papa Francisco).
Leitor(a) 4: Para vivermos essa
experiência, a Igreja nos indica 14
(quatorze) obras de misericórdia,
sendo sete corporais (Dar de comer a que tem fome; Dar de beber
a quem tem sede; Dar pousada
aos peregrinos; Vestir os nus; Visitar os enfermos; Visitar os presos;
Enterrar os mortos) e sete espirituais (Ensinar os ignorantes; Dar
bom conselho; Corrigir os que erram; Perdoar as injúrias; Consolar
os tristes; Sofrer com paciência as
fraquezas do nosso próximo; Rezar a Deus por vivos e defuntos).
Que tal buscarmos praticá-las?
ORAÇÃO FINAL
Animador(a): Ó Deus eterno,
em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão
é inesgotável, olhai propício para
nós e multiplicai em nós a Vossa
misericórdia, para que não nos
desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas
nos submetamos com grande
confiança à Vossa vontade, que é
amor e a própria misericórdia.
Rezar: 1 Pai-Nosso, 3 Ave-Marias e o Glória ao Pai.
Canto: Pelas estradas da vida,
nunca sozinho estás. / Contigo
pelo caminho, Santa Maria vai. / Ó
vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem! (2X).

No dia 3 de fevereiro, a Igreja celebra a memória litúrgica de um grande
homem! Você já ouviu falar na benção da garganta concedida por São
Brás? Criou-se a devoção a São Brás
a partir das várias curas de males na
garganta realizados por sua intercessão. Nascido na Armênia no ano
300, São Brás foi médico, sacerdote e
bispo. Apesar de ter-se formado em
medicina, ele percebeu que esta não
era a sua única vocação. Ele duvidada de sua profissão e, devido a isso, “escondeu-se” em uma
caverna por vários anos tentando buscar a sua verdadeira vocação.
Durante esse tempo de “solidão” a população de uma região da Capadócia, soube de um
homem que tinha uma enorme santidade e foram ao encontro dele, a fim de serem curados. O
bispo da região em que São Brás vivia faleceu, e o povo veio até ele para solicitar que ele viesse
a comandar a Igreja local; porém, São Brás não aceitou. Mais tarde, iniciou seus estudos para se
tornar-se padre, vindo a ser bispo.
São Brás viveu em um tempo em que a Igreja era perseguida e martirizada pelo imperador
do Oriente, Licínio, que era cunhado do imperador Constantino. Licínio perseguiu a Igreja por
ódio político e religioso, e também porque sabia que seu cunhado era a favor do Cristianismo.
O prefeito de Sebaste, na Capadócia, tinha o costume de usar animais selvagens para torturar
os cristões. Porém, ele percebeu que o homem e os animais viviam em uma perfeita harmonia;
o prefeito ficou com muito ódio e descobriu que era Brás o responsável por aquela situação
mando-o para a prisão. São Brás ficou preso por muito tempo: ali foi torturado e humilhado, mas
nunca abriu mão de sua fé. Mesmo no cárcere, ele continuava a receber visitas de fiéis.
Sua morte se deu depois que duas mulheres entraram na prisão para limpá-lo e cuidar de suas
feridas; elas foram descobertas e mortas pelos guardas. Brás, muito triste com aquela situação,
gritou contra o prefeito, assinando então sua sentença de morte. Ele foi jogado em um lago muito fundo, mas voltou andando sobre as águas. Quando voltou à terra foi novamente condenado.
Dessa vez, em 316, foi degolado.
Aprendamos de São Brás o modo de viver a fé com perseverança, justiça e caridade. Que possamos celebrar este santo confiando a ele todos os enfermos que sofrem de males da garganta.
Mas, sobretudo, que ele possa interceder por todos os cristãos perseguidos ao redor do mundo.
São Brás, rogai por nós!
Luana Lopes
Catedral Nossa Senhora de Fátima – Naviraí/MS
Fevereiro de 2022 |
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SE ÉS PEDRA, ÉS AMOR
“E Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei
a minha Igreja” (Mt 16, 18)
No dia 22 desse mês, toda a Igreja celebra
a festa da Cátedra de São Pedro, um momento
oportuno para recordarmos e refletirmos as palavras de Jesus ao apóstolo Pedro: “E Eu digo que
tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
sobre ela” (Mt 16, 18). Esta bem-aventurança
concedida a Pedro é um texto exclusivo do Evangelho de Mateus.
Vivemos em busca de constantes predicações para o “sujeito” que somos, cada um de nós.
Jesus também deseja saber dos
discípulos o que pensam a seu
respeito, isto é, quais predicados lhes são conferidos. Pedro
se adianta e afirma que Jesus é
o “Messias, o Filho do Deus vivo”
(Mt 16, 16). Após a afirmação de
que Jesus é o Messias esperado,
Pedro recebe a missão de ser a
“pedra” fundamental da nova comunidade construída por Jesus.
O fundamento principal da Igreja escolheu São Pedro para ser
o primeiro Papa, e o capacitou,
por meio do Espírito Santo, com
o carisma chamado de “infalibilidade”, donde vem a necessidade
de todos os fiéis permanecerem
unidos pelo vínculo da mesma fé
e do mesmo amor.
Há um jogo de palavras quando Jesus fala da pedra. Do grego Pétros significa
“pedra ou pedregulho, algo que se pode pegar e
lançar”. E petra significa algo mais firme, uma rocha onde se assenta a construção. O jogo de palavras é notável: “Tu es Pétros e sobre esta petra
edificarei a minha igreja”. Nesse sentido, a Pedra
verdadeiramente fundamental é o próprio Cristo.
“Ele é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas
escolhida e estimada por Deus” (1 Pd 2, 4). Isso
não retira a autoridade dada a Pedro, que terá
na Igreja uma função medianeira central, porém
deixa claro que a centralidade da missão da Igreja
está no próprio Cristo, o Messias. Assim, os apóstolos constroem a Igreja que tem como fundamento a pedra angular – Jesus, o ungido do Pai.
É fato que, o Evangelho de Mateus reflete
uma comunidade em tensão no que se refere ao
universalismo da missão e do projeto de Jesus,
pois o escrito ainda se mostra com questões propriamente judaicas. Apresenta que o Evangelho
é para todos os povos, na medida em que o centro dessa universalidade seja o Judaísmo, mesmo
que o universalismo perpasse todo o texto. Como
por exemplo, quando apresenta as mulheres estrangeiras na genealogia de Jesus (Mt 1, 1-17), ou
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também os magos estrangeiros que representam
todos os povos (Mt 2, 1-12), etc. Cristo chama
seus discípulos e discípulas para viver uma nova
ekklesía.
É interessante percebermos que esta passagem da confissão de Pedro está um pouco antes
do sermão eclesiológico. Assim, pode-se entender que a comunidade é também chamada a ser

DOM ETTORE DOTTI RECEBE TÍTULO DE CIDADÃO
SUL-MATO-GROSSENSE E DE CIDADÃO NAVIRAIENSE
Nos dias 03 e 09 de dezembro de 2021, nosso bispo Dom Ettore recebeu os títulos de Cidadão Naviraiense e Cidadão Sul-mato-grossense,
respectivamente. Mais do que receber uma homenagem, as solenidades de outorga dos Títulos de Cidadão significa prestígio e reconhecimento do trabalho que Dom Ettore tem realizado, atuando de forma
exemplar tanto eticamente quanto moralmente, além de prestar inúmeros e relevantes serviços à cidade de Naviraí, sede da nossa Diocese.
Também ao Estado do Mato Grosso do Sul, tem ajudado no desenvolvimento, na promoção do bem comum, nas 22 paróquias distribuídas
nos 20 municípios da Diocese, sendo admirado e respeitado pelos fiéis
e por todos os membros.
Dom Ettore Dotti nasceu em Palosco, na Itália, e veio para o Brasil como missionário em
1995. Há 10 anos foi ordenado e nomeado Bispo da
Diocese de Naviraí, onde reside. Desde então vem desempenhando não só um papel religioso na sociedade
por meio de suas obras, mas um trabalho extraordinário no contexto sócio-político-econômico, contribuindo
para o desenvolvimento de Naviraí e de todo o Estado.
É com uma alegria inestimável que toda a comunidade católica celebra essa honraria, pois esses títulos representam muito mais que uma “adoção”. Representa o
reconhecimento por sua pertença, o prestígio a um homem que nos amou por primeiro e vem desempenhando com afinco um enorme bem para toda a sociedade
naviraiense e sul-mato-grossense, dedicando sua vida
ao próximo.

FÉRIAS DE DEUS?

“Vinde a mim todos vós que estais cansados e eu vos darei descanso.” (Mt 11, 28)
pedra viva na edificação da Igreja (Mt 18, 18).
São Pedro, anteposto aos Apóstolos, nos leva à
unidade da fé que deve ser entendida dentro da
universalidade da missão salvífica de Jesus; Ele
vem para todos, deseja salvar a todos, por isso
é necessário clareza para acolhermos que “por
múltiplas razões a Igreja reconhece-se unida aos
batizados que se honram do nome de cristãos,
mas não professam integralmente a fé, ou não
mantêm a unidade de comunhão sob o sucessor
de Pedro” (Lumen Gentium, n.15).
Por fim, nós, enquanto aqueles que se dispõem para a edificação da Igreja e, deste modo, à
construção do Reino de Justiça e de paz aqui neste mundo, precisamos compreender que a fonte
primeira de nossa união é o fundamento que não
passa, Cristo Jesus – pastor e chefe supremo de
todo o seu rebanho. Tal fundamento se utiliza de
nossa disposição humilde para a construção do
seu reino de amor e de unidade. Sejamos, portanto, pedras que edificam; sejamos o amor no
mundo.
Seminarista Felipe Capestana
(Diocese de Dourados)

O mundo contemporâneo
é apressado, competitivo e individualista. Viver hoje é como
nadar em mar agitado: correria, cobrança, dificuldades nos
relacionamentos, problemas financeiros, cobrança por postura “politicamente correta” em
conformidade com os padrões
pregados pela mídia... Enfim,
viver hoje é cansativo e, dependendo do contexto, esse modo
de vida agitado pode nos deixar
doentes, primeiro emocionalmente e, depois, fisicamente.
Mas, Jesus chama os cansados, e lhes promete o colo.
Como é bom estar no colo de
Jesus. Somos aquelas ovelhas
feridas, cansadas e judiadas que
precisam de pausa, de descanso, de férias. Somos aqueles
corações feridos, machucados,

magoados, desrespeitados, e
queremos um braço que sirva
de travesseiro para nossa cabeça e receptáculo para nossas lágrimas. Jesus tem esse braço e
o estende para nós que só precisamos aceitá-lo.
O colo de Jesus está na Santa
Eucaristia, da qual participamos
todos os domingos. Sim, pois
Jesus está lá em Corpo, Sangue, alma e divindade. É Ele!
O colo de Jesus está também
no sacrário das igrejas, durante as 24 horas do dia e os 365
dias no ano. Temos apenas que
nos aproximar, fechar os olhos e
dizer: “Mestre, estou aqui! Segura-me em teus braços e alivia
meu cansaço!”
Diante da avalanche de problemas que se levanta diante de
nós todos os dias, devemos pa-

rar de vez em quando, num ato
de fé, fechar os olhos e imaginar
Jesus nos estendendo os braços e nos segurando no colo. E,
como Frei Dolindo, contemporâneo de São Padre Pio, nos ensina em seu “Ato de abandono”,
rezar olhando para Cristo com
os olhos da fé: “Ó, Jesus, eu me
abandono ao Senhor, Jesus, assuma o controle!” Que este ato
de fé e de verdadeira entrega a
Deus se dê de forma ainda mais
majestosa na nossa fidelidade
a Ele por meio da participação
da Santa Missa. Apesar dos dias
de cansaço, confiemo-nos a Ele,
que nos promete: “...eu vos darei descanso.” (Mt 11, 28).
Lindalva Teixeira da Silva
Paróquia Santo Antônio de
Pádua – Batayporã/MS
Fevereiro de 2022 |
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A PASTORAL PÓS PANDEMIA:
O RETORNO À CASA
“Que alegria quando me disseram: vamos à
casa do Senhor” (Salmo 121)
Há um ditado popular que
usamos para reforçar nossa fé,
nossa perseverança ou até mesmo nossa confiança naquilo
que vai acontecer: “A esperança
é a última que morre.” Sim, estamos indo para a reta final da
pandemia e aguardamos o fim
com a seguinte certeza: SEREMOS VENCEDORES! E, voltando
à nossa realidade diocesana e
paroquial, nos vem a seguinte
pergunta: O que fazer quando
tudo voltar ao normal? Afinal
de contas, muitos se afastaram
da igreja, dos grupos de trabalho pastoral, sem contar os que
“entregaram” suas funções pastorais e não voltaram mais se
quer a participar da Missa dominical. Então, me veio o pensamento que ocorre também
a muitos de nós: FAZER TUDO
NOVO DE NOVO.
Esse comportamento leva-nos a ignorar o que não fizemos até agora e queremos
apresentar a “minha” iniciativa,
propondo um novo planejamento. Quero aqui iniciar este
artigo com um ensinamento de
Jesus que está no Evangelho de
Marcos 16, 15: “Disse-lhes: Ide
pelo mundo inteiro e anunciai
o Evangelho a toda Criatura!”;
e, consequentemente, o que
nos pede o Papa Francisco na
Exortação Apostólica Evangellii
Gaudium: “Convoco a Igreja a
uma sincera conversão pastoral, buscando superar o comodismo e o fechamento para ser
uma igreja em saída”.
Talvez soe não tão bem aos
nossos ouvidos o que acabamos

INTENÇÕES
DO SANTO
PADRE
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de ler anteriormente. Primeiro porque mexe com nosso ser
missionário e provoca-nos acima de tudo quando ainda queremos uma igreja de sacristia,
uma igreja lotada de cristãos
que senta e levanta e não passa
disso mesmo. Essa não é mais
a realidade. Lembramos ainda
o Documento de Aparecida,
que nos convoca a sairmos ao
encontro das pessoas, para partilhar o dom do encontro com
Cristo, onde somos chamados a
superar a passividade: “Todos
devem ser testemunhas e missionários” (DA, 2007, n. 548).
Ainda no Documento de Aparecida encontramos: “Assim ser
discípulo e missionário significa
ir até os afastados, e quem inicia essa caminhada são os sacerdotes”. “A primeira exigência
é que o pároco seja um autêntico discípulo de Jesus Cristo [...],
deve ser um ardoroso missionário que vive o constante desejo
de buscar os afastados e não se
contenta com a simples administração” (DA, 2007, n. 201).
Retomo aqui uma fala do Papa
Francisco clara e objetiva: “sair
em direção dos afastados, dos
excluídos (...) sair em direção às
periferias humanas” (EG, 46).
A visão do papa, e que dever
ser também a nossa visão, uma
igreja fechada em seus muros
e dogmas não corresponde às
exigências do Evangelho. Por
isso, ele diz que é “preferível
uma igreja acidentada, ferida
e suja por sair pelas estradas, a
uma igreja enferma pelo fechamento” (EG, 49).

O Salmista fica admirado
com o convite: “Que alegria
quando me disseram: vamos à
casa do Senhor” (Sl 121). Parafraseando o Salmo, vos faço
outro convite: vamos às periferias, aos afastados pela pandemia, aos doentes que não
foram visitados, aos jovens que
não voltaram mais, às famílias
enlutadas e isoladas, aos catequizandos que não retornaram
à catequese, aos que não foram
batizados. Existem muitos outros nas periferias de nossas comunidades, que não estão mais
no nosso redil e devem ser vistos sim como ovelhas do nosso
rebanho, porém sem o pastor.
Por isso “Ide pelo mundo inteiro...”.
A verdadeira casa de Deus é
a periferia. Por isso “vamos à
casa do Senhor” sem inventar
coisas novas, mas adentrando
velhos areópagos. O campo da
missão está aí, o desafio está
aí, o que não podemos é ficar
aqui isolados, como se a casa
do Senhor fosse o Monte Tabor, onde facilmente montamos nossas tendas. Lembremos
sempre que é desejo de Cristo,
reforçado pelo Papa Francisco,
“uma ‘Igreja em Saída’ formada por cristãos que, por amor
a Deus, possam ir ao encontro
dos esquecidos e rejeitados na
sociedade e abandonados pela
maioria no tempo da Pandemia”.

FEVErEIrO:

MÊS DEDICADO À SAGrADA FAMÍLIA

Caríssimos irmãos e irmãs, estando no mês de
fevereiro e ainda iniciando este novo ano, temos
algo muito especial para celebrar: a Sagrada Família, cuja devoção se intensifica no mês fevereiro porque após as celebrações do Natal a Igreja
a venera. Sabemos que a Sagrada Família é composta por Jesus, Maria e José; basta nos lembrar
das festividades do Natal de Nosso Senhor e termos em mente cada episódio, pois, ali estão Maria e José junto de Jesus.
As nossas famílias, de modo geral
no mundo inteiro, têm sido alvo de
muitos pensamentos e ideologias
que são totalmente contrário ao
modelo da Sagrada Família de
Nazaré. Para a Santa Igreja Católica cuja cabeça é Jesus Cristo, a família sempre será um
tesouro a ser protegido e defendido pelos nossos bispos,
padres, religiosos e religiosas,
e por todo o povo de Deus.
Isso porque, é na família que
ocorre o primeiro contato do
indivíduo, ainda criança, com
o “sagrado”, ou seja, é dos pais
que as crianças devem receber
a primeira educação cristã. Falar sobre Jesus, sua Mãe, Maria,
e seu pai adotivo José, é dever
dos pais para com os seus filhos.
Pensando em um sentido mais
espiritual e místico, notamos que ser
família é algo tão bom, mas tão bom,
que até Deus quis vir ao mundo no seio
de uma família. Por isso, o melhor modelo
que temos para santificar as nossas famílias é
justamente olharmos para Jesus, Maria e José.
Assim, também nos ensina o Santo Padre, o papa
Francisco: “Eis porque a família de Nazaré é santa: por estar centrada em Jesus. Eram unidos por
um amor intenso e animados por uma grande
confiança em Deus”. Ora, se temos Nosso Bendito Senhor no centro de nossa família, conseguimos viver bem e, mesmo com as dificuldades,
conseguimos caminhar.

Além disso, uma vez que temos Jesus como
base fundamental de nossa família, temos então
a capacidade de saber lidar com o outro, de entender e amar o próximo. Somos falhos e pecadores, e Deus conhece o mais profundo dos nossos
corações; mesmo assim, Ele nos ama incondicionalmente e sempre nos motiva a melhorar. Da
mesma forma, olhando para o fiel modelo de família, Jesus, Maria e José, iremos conseguir maravilhar-nos com a nossa própria família.
E aqui, devemos entender e “maravilhar-nos” como aquele gesto em
que não olhamos o outro da nossa
família com os nossos próprios
critérios, razões e julgamentos.
Nesse sentido, irá nos dizer o
papa Francisco: “Maravilhar-se
é abrir-se aos outros, compreender as razões dos outros:
essa atitude é importante
para curar relacionamentos
comprometidos entre as pessoas e é também indispensável para curar feridas abertas
no âmbito familiar”.
Que neste mês de fevereiro, dedicado à Sagrada Família, possamos realizar o nosso
compromisso de buscar melhorar a nossa convivência com
nosso esposo, esposa, filho, filha
e assim por diante, sempre no intuito de saber amar, ensinar e compreender tendo como base o santo diálogo e não a violência. Com um coração
aberto para a ação do Espírito de Deus, consigamos ter em nossas mentes a certeza de que
a família sempre será a alegria e amor de Deus
para o mundo. Por fim, rezemos aquela jaculatória que muitos de nós conhecemos, entregando a
Deus num ato de fé a nossa própria família: “Jesus Maria e José, minha família vossa é!”.
Seminarista Adimilson Júnior

Pe. Eurico Martins

Coord. Diocesano de Pastoral

Pelas religiosas e consagradas
Rezemos pelas religiosas e consagradas, agradecendo-lhes a sua
missão e a sua coragem, para que continuem a encontrar novas
respostas diante dos desafios do nosso tempo.
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CATEDRAL FORMA NOVOS MINISTROS
EXTRAORDINÁRIOS DA SAGRADA
COMUNHÃO EUCARÍSTICA

COMO SE FORMOU O CALENDÁRIO
QUE UTILIZAMOS HOJE EM DIA?
Hoje em dia, é muito fácil nos
organizarmos com as datas e
possíveis compromissos, assim
como comemorar algo muito
importante em uma determinada ocasião ou data específica.
Tudo isso se dá graças à organização do primeiro calendário,
que é datado por volta do ano
2700 a.C.. Os Sumérios, que é
um povo mesopotâmico, perceberam a necessidade de uma
melhor organização com relação ao tempo, a fim de facilitar
o registro e a evolução dos tempos, bem como a facilidade para
a comemoração das datas fixas.
Assim surge o primeiro calendário composto por 12 meses lunares, com 29 ou 30 dias,
dando um total de 354 dias no
ano. Este calendário inicial teve
grande influência para ser usado também pelos judeus. Um
fato interessante é que, naquela época, cada mês iniciava
com a lua nova, e o ano possuía
apenas 354 dias. Isto fazia com
que o ano ficasse defasado com
relação ao Calendário Solar. Na
tentativa de solucionar este
problema, os Caldeus acrescen-
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tavam um mês a cada três anos.
Fato interessante, mas que no
início funcionava.
Outro fato interessante está
relacionado ao Calendário Solar, que teve a sua origem com
os povos egípcios, por volta do
terceiro milênio antes de Cristo.
Este sim era um calendário mais
preciso, e que já possuía os 365
dias no ano, como o temos atualmente. Mas antes desta definição, foi necessário a criação
de um ano com 15 meses e 455
dias para compensar a defasagem que estava acontecendo
com relação aos dias. Este ano
diferente foi o ano 46 a.C., e
passou a ser conhecido como
o “ano da confusão”. A reforma
realizada por Júlio César instituiu o ano depois de 45 a.C. com
365 dias e seis horas, subdivididos em 12 meses. Esta foi uma
solução para resolver o problema durante algum tempo. Estas
seis horas que sobravam dentro
de cada ano seriam compensados a cada quatro anos com a
inclusão de mais um dia no mês
de fevereiro, no chamado “ano
bissexto”.

Por fim, o calendário que
usamos atualmente pode ser
conhecido como o “Calendário
Gregoriano”. Como o próprio
nome já faz uma referência,
este calendário foi instituído em
1582 pelo Papa Gregório XIII. O
Calendário Gregoriano não sofre influência do movimento dos
astros, sendo assim, impossível
de ter alguma alteração em sua
estrutura principal. O Papa Gregório XIII reformou o Calendário
Juliano, que se tratava de uma
grande herança do Império Romano. O nosso calendário atual
ainda não é o calendário oficial
utilizado por todos os países
do mundo. Muitos países ainda
rejeitaram esta mudança feita
por Gregório XIII. Sendo assim,
podemos observar que existe
mais de um calendário no mundo Cristão. Os últimos países
que adotaram este Calendário
Gregoriano na Europa foram a
Grécia, em 1923, e a Turquia,
em 1926.
Seminarista
Leonildo Fiumari Neto

A Catedral de Naviraí está em festa!
No dia 05 de dezembro de
2021, foram investidos 33 (trinta
e três) novos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão
Eucarística para atuarem na Catedral Nossa Senhora de Fátima e nas comunidades urbanas
Santo Antônio, Nossa Senhora
Aparecida e Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro. Também foram investidos ministros para
atuarem diretamente nas comunidades das fazendas e de-

mais áreas rurais.
Os ministros passaram por
várias etapas de formação, o
que inclui momentos de espiritualidade, reflexões sobre o
ministério e atividades práticas
do cotidiano do ministro. Para
a comunidade católica o sim
dado pelos novos ministros é
um exemplo do estar a serviço
do irmão. Ser Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão
Eucarística é ser portador da

Boa Nova aos que necessitam,
e todos os ministros investidos
sabem que esse ministério requer a consciência do compromisso assumido mediante Cristo e a comunidade.
Parabenizamos os novos ministros e os acolhemos como
irmãos partícipes atuantes da
Diocese de Naviraí! Que a missão assumida seja conduzida
pelo Espírito Santo de Deus. Parabéns, novos ministros!

O meu agir revela a quem eu sirvo
A experiência de viver a proposta apresentada no tema do
encontro do Perseverança da Catedral Nossa Senhora de Fátima, acontecido no dia 04/12/2021, é um desafio para todos.
É uma proposta concreta para viver este compromisso em
comunidade, durante esse tempo litúrgico do Advento, que
nos impele a buscar os verdadeiros valores e o retorno para
tudo o que realmente importa.
Além disso, nos impulsiona a refletir sobre o nosso agir e a
buscar as forças do alto que, no dia a dia, Jesus seja o centro
de nossa vida e da nossa família.
Agostinho Tonello
Pregador do encontro
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