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Santa Maria Madalena,

o Deus Todo Poderoso, cujo Filho vos 
purificou de corpo e alma, fostes chamada 
para ser testemunha da Sua ressurreição.

Misericordiosamente vos foi concedida 
a graça de serdes purificada de todas as 
enfermidades físicas e morais. Fazei com 
que também eu, pobre pecador, conheça o 

poder da vida infinita.

Trazei até mim a bênção do Espírito 
Santo que vive e reina, o poder do Deus 

único e de Seu Filho Jesus Cristo. Agora, e 
para sempre.

Amém.
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Amém.

2 Julho/2021



PALAVRA DO PASTOR

Dom Henrique A. de Lima, CSsR

Bispo Diocesano

Gaudete Et Exsultate: Alegrai-vos e Exultai!

Olá caros irmãos e irmãs! Neste mês de julho 
quero refletir com vocês, mais uma vez, al-
guns pontos desta Exortação Apostólica, a 

qual é importantíssima para nós num mundo globalizado, 
onde o consumismo parece nos consumir, onde o indi-
vidualismo exacerbado parece corroer a nossa dignidade 
humana trazendo-nos tantas perturbações e a falta de 
sentido para a verdadeira vida: humano e divino - imagem 
e semelhança de Deus: chamados à santidade.

Quando o Papa Francisco nos trouxe esta exor-
tação, sobre a Chamada à Santidade no Mundo Atual, 
pareceu algo fora do tempo, estratosférico. Como? Num 
mundo de tantas correrias? De tantos tipos de violência? 
Onde as ciências e as Redes Sociais predominam, com 
suas verdades? De tanto individualismo e indiferentis-
mo? Caros irmãos, precisamos olhar mais para o chão da 
vida, ao nosso redor. Muitas pessoas boníssimas que be-
bem da Fonte da Água Viva, o Evangelho de Jesus, estão 
no nosso meio e até do nosso lado. Olhemos para essas 
pessoas de boa vontade. É presença de Deus é a ação do 
Espírito Santo, no mundo atual. Olha quantas expressões 
de solidariedade neste tempo tão cruel da Pandemia da 
Covid-19? É o amor de Deus nos falando, através destas 
pessoas e até de nós. Reflitamos um pouco!

A expressão em latim Gaudete et Exsultate nos leva 
para as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus 5, 12: 
“Alegrai-vos e Exultai” diz Jesus a quantos são perseguidos 
por causa d’Ele. Porém, Ele mesmo nos dá a vida verda-
deira. Esta proposta para a chamada à santidade está nas 
primeiras páginas da bíblia. Deus pede a Abraão: “Anda 
na minha presença e sê perfeito” (Gn 17,1). A gente pode 
pensar, mas como? Não tenho força para a Chamada à 

santidade, isto não é para mim. Vejamos, nós temos tantos 
santos que nos encorajam e que talvez, no início de sua vida, 
também achavam impossível andar na frente do Senhor e 
ser perfeito. Porém, confiaram, acreditaram no Senhor e 
deu certo. De fato, ninguém é perfeito. Mas, podemos tri-
lhar o caminho da perfeição, que é o caminho do próprio 
Deus. Jesus disse: Eu sou o caminho a verdade e a vida, quem 
vier a mim nunca se perderá ( Jo.14,6). A vida dos santos 
talvez não tenham sido sempre perfeitas, mas mesmo no 
meio de imperfeições e quedas, continuaram a caminhar e 
agradaram ao Senhor. Além dos santos constituídos pela 
Igreja, às vezes no meio de nós temos pessoas que vivam 
essa chamada à santidade: talvez alguns dos Avós, a mãe 
ou o pai, um parente ou um amigo, uma religiosa ou um 
religioso, um sacerdote, um bispo, um papa. Enfim, vamos 
olhar de forma orante, mais de perto e meditar. Olhemos 
para os Papa São João Paulo II; o próprio Papa Francisco. 
Homens que transpiram santidade. Neste mês de julho ce-
lebramos Santa Maria Madalena. Quem foi esta mulher? 
Vejamos que bonito. Então, por que não eu?

O Papa Francisco ressalta nesta Exortação Apostó-
lica: “Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus; nos 
pais e mães que criam seus filhos com tanto amor, nos homens 
e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos 
doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta 
constante de caminhar e caminhar dia após dia, vejo a santi-
dade da Igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ‘ao 
pé da porta’, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo 
da presença de Deus” (Gaudete et Exsultate, parágrafo 7).

Assim, queridos irmãs e irmãs, diante deste tem-
po de pandemia, que nos causam tantas tristezas, medos, 
perdas dolorosas, continuemos firmes no chamado à san-
tidade, feito por Deus, através de Jesus na Cruz, a cada 
um de nós. Acreditemos que somos capazes de mudanças, 
de crescimento na fé e na vida prática. E, desde já, lhes 
convido para nos preparar para o mês de agosto, mês de 
todas as vocações e dentre elas a vocação da família, apro-
veitando para refletir mais sobre ele e a sua família. Neste 
ano de 2021 o Papa Francisco, além de instituir o Ano de 
São José, também instituiu o Ano da Família. 
Trilhemos os Caminhos da Santidade!

Sobre a Chamada à Santidade no mundo Atual
Exortação Apostólica do Papa Francisco (1ª parte)
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“Santa Maria Madalena, 
Apóstola dos Apóstolos”

PALAVRA DO PAPA

Por desejo expresso do Papa Francisco, a Con-
gregação para o culto divino e a disciplina dos 
sacramentos, publicou um decreto a 3 de ju-

nho de 2016, elevando a celebração de Santa Maria Ma-
dalena, de memória obrigatória a categoria de festa.

A decisão inscreve-se no atual contexto eclesial, que 
exorta a refletir mais profundamente sobre a dignidade da 
mulher, a nova evangelização e a grandeza do mistério da 
misericórdia divina. João Paulo II dedicou uma grande aten-
ção, não só à importância das mulheres na própria missão 
de Cristo e da Igreja, mas também, e com relevo especial, à 
peculiar função de Maria de Magdala, como primeira tes-
temunha que viu o ressuscitado e primeira mensageira que 
anunciou aos apóstolos a ressurreição do Senhor (cf. Mu-
lieris dignitatem, 16). Esta importância prossegue hoje na 
Igreja — manifestada pelo atual compromisso de uma nova 
evangelização — que deseja acolher, sem distinção alguma, 
homens e mulheres de todas as raças, povos, línguas e nações 
(cf. Ap 5, 9), para lhes anunciar a boa nova do Evangelho 
de Jesus Cristo, acompanhá-los na sua peregrinação terrena 
e lhes oferecer as maravilhas da salvação de Deus. Santa 
Maria Madalena é um exemplo de verdadeira e autêntica 
evangelizadora, isto é, de uma evangelista que anuncia a 
jubilosa alegria central da Páscoa. 

O Papa Francisco tomou esta decisão, precisamente 
no contexto do  Jubileu da Misericórdia,  para significar a 
relevância desta mulher, que demonstrou um grande amor 
a Cristo e por ele foi muito amada. Certo é que a tradição 
cristã no Ocidente, sobretudo depois de são Gregório Mag-
no, identifica na mesma pessoa Maria de Magdala, a mu-
lher que derramou o perfume na casa de Simão, o fariseu, e 
a irmã de Lázaro e Marta. Esta interpretação continuou e 
teve influência nos autores eclesiásticos ocidentais, na arte 
cristã e nos textos litúrgicos relativos à santa. 

Certamente, Maria Madalena participou no grupo 
dos discípulos de Jesus, seguiu-o até aos pés da cruz e, no 

jardim onde se encontrava o sepulcro. O evangelho de João 
narra que Maria Madalena chorava, porque não tinha en-
contrado o corpo do Senhor (cf. 20, 11); e Jesus teve miseri-
córdia dela, fazendo-se reconhecer como mestre e transfor-
mando as suas lágrimas em alegria pascal.

Os textos bíblicos e litúrgicos da nova festa podem 
ajudar-nos a compreender melhor a importância hodierna 
desta santa, que tem a honra de ser a  primeira testemu-
nha da ressurreição do Senhor, a primeira que viu o sepulcro 
vazio e ouviu a verdade da sua ressurreição. Cristo tem 
especial consideração e misericórdia por Maria Madalena, 
que manifesta o seu amor a ele procurando-o no jardim, 
com angústia e dor, com «lágrimas de humildade», como 
diz santo Anselmo. A tal propósito, deseja-se mencionar 
o contraste entre as duas mulheres presentes no jardim do 
paraíso e no jardim da ressurreição. A primeira difundiu a 
morte onde havia vida; a segunda anunciou a vida a par-
tir de um sepulcro, lugar de morte, como observa Gregório 
Magno. 

Além disso, é precisamente no jardim da ressurreição 
que o Senhor diz a Maria Madalena: “Não me toques”. Foi 
um convite dirigido, não só a Maria, mas a toda a Igreja a en-
trar numa experiência de fé, que supera qualquer apropriação 
materialista e compreensão humana do mistério divino. Tem 
um alcance eclesial e é uma boa lição, para cada discípulo 
de Jesus: não procuremos seguranças humanas nem títulos 
mundanos, mas a fé em Cristo vivo e ressuscitado.

Precisamente, por ter sido testemunha ocular de 
Cristo ressuscitado, Maria Madalena foi também a primei-
ra que deu o seu testemunho diante dos apóstolos. Cumpriu 
o mandato do ressuscitado: «Vai ter com os meus irmãos 
e diz-lhes (...) Maria Madalena correu para anunciar aos 
discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele 
lhe tinha falado» ( Jo 20, 17-18). Deste modo ela tornou-se 
evangelista, isto é, mensageira que anuncia a boa nova da 
ressurreição do Senhor. Anuncia aos apóstolos o que, por 
sua vez, eles anunciarão a todo o mundo. Portanto, é justo 
que a celebração litúrgica desta mulher tenha o mesmo grau 
de festa, dado à celebração dos apóstolos, no Ca-
lendário romano geral e que sobressaia a sua 
missão especial, que é exemplo e modelo para 
todas as mulheres na Igreja.

https://bit.ly/3y6oE6L

Arthur Roche

Arcebispo Secretário da Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sacramentos
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Jornada de Estudos
Diretório para as Celebrações dos Sacramentos, 

Pastoral e Administrativo

Núcleo Diocesano de Pastoral

PASTORAL DIOCESANA

Durante os meses de março, abril e maio a 
Diocese de Dourados, através do NDAE 
(Núcleo Diocesano da Ação Evangeliza-

dora), realizou uma série de lives, para divulgação e estudo 
do Novo Diretório para as Celebrações dos Sacramentos, 
Pastoral e Administrativo.  

Por estarmos vivenciando um tempo de pandemia, 
onde os encontros presenciais não são possíveis, desta-
camos a importância dos meios de comunicação virtual, 
para a evangelização e formação do Povo de Deus. 

Enquanto NDAE evidenciamos a participação do 
clero, religiosos (as) e leigos (as) representantes das diver-
sas pastorais, movimentos e organismos, que como dis-
cípulos missionários, em muito contribuem com todo o 
trabalho de evangelização da Igreja local. 

A cada etapa da formação, tivemos uma participa-
ção significativa, e os internautas tiveram a oportunidade 
de interagir e tirarem suas dúvidas, com os respectivos as-
sessores. 

Ao encerrarmos a Jornada de Estudos do Diretó-
rio, muitas foram às falas de otimização da formação, des-
tacamos algumas: 

“Para mim foi uma injeção de ânimo tanto 
conteúdo dos sacramentos, como no conteúdo admi-
nistrativo, a importância da fidelidade e transparên-
cia em toda prestação de contas das Comunidades e 
Paróquias. Me ajudou muito e fiquei feliz em poder 
participar. Mais uma vez, Parabéns! Ave Maria e 

Avante!” 
 Ir. Maria Lina Simão da Congregação das Peque-

nas Irmãs Missionárias da Caridade (PIMC) Orionitas 

“Participar do Estudo do Diretório, 
com outras pessoas, foi muito bom. Percebi que 
estamos caminhando bem na Paróquia, com o 
Itinerário dos Noivos e do Batismo. Reforçou 
também, para mim, a importância da trans-
parência nos repasses da Cúria... Foi bom per-
ceber como a nossa Diocese está organizada e 
lembrar de tantas pessoas que já foram acolhidas por Deus e 
que contribuíram para essa organização... Parabéns a todos os 
organizadores pela iniciativa, nesse tempo de pandemia!”

 Pe. Rubens José dos Santos – Pároco da Paróquia 
Imaculada Conceição

“Pra mim foi ótimo, estrutura impecá-
vel, fantástico, foi excelente. Agora voltando para 
o surdo, acessibilidade, não precisa dizer mais 
nada, né? Foi uma aprendizagem ímpar, nunca 
os surdos tiveram acesso a isso. Eu só tenho elo-
gios, meus sinceros parabéns pela iniciativa”.

 Clelia de Souza Pereira Luiz – Intérprete

“A experiência da formação sobre o Diretório 
foi muito proveitosa e ocorreu de forma dinâmica, 
visto o conhecimento dos irmãos que passaram os te-
mas propostos. Nos auxiliam muito os conteúdos do 
Diretório, tendo em vista os desafios pastorais da atu-
alidade, nos dão segurança no agir Pastoral no âm-
bito da Paróquia que é onde as pessoas encontram a 
riqueza e o Cristo vivo nos Sacramentos. Muito obrigado a 
toda equipe envolvida, desde a organização até as formações 
relativas à esse importante documento de nossa Diocese.”

Alisson Roberto Schila  – CPP Catedral Imaculada 
Conceição

“Estou extremamente sem palavra! Pela 
primeira vez acessível de Libras (Tradução e 
intérprete de Libras) durante a jornada da live 
do youtube em diocese Dourados! Trabalho im-
pecável, o nosso pastoral do surdo ficaram rica-
mente conhecimento horizonte. Eu, coordenador 

pastoral do surdo, não sou boa do discurso, mas conhecimento 
diocese são das palavras superiores. Parabéns ao equipe de aces-
sível de Libras, técnico e os demais.”

Diego Alexandre Hackl – Coordenador Diocesano 
da Pastoral do Surdo

Diante do que vivenciamos, neste período, perce-
bemos a excelência dos Documentos que a Igreja nos pro-
porciona e da comunhão, para se construir um caminho 
de unidade em nossa Igreja Diocesana, com a participação 
de todos, onde cada um é parte essencial do processo de 
Evangelização. Enquanto NDAE agradecemos, com mui-
to carinho, a todos que compartilharam destes momentos, 
equipe de assessoria, de interpretação, de organização/es-
trutura, assim como os demais participantes.
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Pe. Leonardo Guimarães

Coordenador do Setor Juvenil Diocesano

As partes fixas da Missa
LITURGIA EM DESTAQUE

Na Santa Missa existem cinco orações 
chamadas de fixas, por nunca sofrerem 
alterações em seu texto. Isso significa 

que, sendo cantadas ou rezadas, não apenas seu conteú-
do e significado, mas principalmente sua letra precisa 
ser conservada integralmente. Estas orações são: Kyrie, 
Glória, Santo, Cordeiro de Deus e pode-se acrescentar 
o Pai Nosso.

O Kyrie consiste na prece repetida por duas vezes: 
Senhor, tende piedade de nós; Cristo tende piedade de 
nós; Senhor tende piedade de nós. Esta oração precisa 
aparecer no ato penitencial, cantada ou rezada, durante 
a oração de confissão ou depois da “absolvição”, feita 
pelo padre (Instrução Geral do Missal Romano, 52).  

Nas festas, solenidades e domingos, exceto na 
quaresma e advento, após o Kyrie, é entoado o Glória. 
Este hino de louvor é antiquíssimo (Idem, 53) e sua 
letra também deve manter-se conservada, por isso, ao 
escolhermos o canto do Glória para a Missa, devemos 
nos certificar de que uma música animada, mesmo pos-
suindo a palavra glória em sua letra, não pode substituir 
a letra oficial do Glória a Deus nas alturas. Para não ha-
ver confusão, procuremos a oração do Glória no Missal 
Romano e, então, não trocaremos mais, este belíssimo 
hino, por músicas que não se encaixam com a celebra-
ção.

Após a oração do prefácio, toda a assembleia li-
túrgica entoa a uma só voz o Santo. Seu conteúdo faz 
parte de três textos bíblicos: o louvor celeste dos se-
rafins, na visão de Isaías (Is 6,3), e o brado de triunfo 
messiânico do povo de Deus, ao acolher o Salvador (Sl 
118, 26; Mt 21,9). Este canto une, em espiritualidade 
bíblica, a liturgia terrena, celebrada pela assembléia, à 
liturgia celeste, cantada pelos anjos. Por ter uma letra 
toda bíblica, não deve ser trocado por outra canção.

A oração do Pai Nosso não é exatamente uma 
dessas partes fixas da Missa, mas convém falar dele que, 
por muito tempo, sofreu alterações drásticas em sua 
letra. Levando em conta as muitas traduções da Sagra-
da Escritura, temos diferentes versões do Pai Nosso, por 
isso foi necessário criar uma tradução “oficial” chamada 
de “litúrgica”. Esta oração foi dada a nós pelo próprio 
Cristo e é considerada a síntese de toda oração, por este 
motivo se deve conservar a letra litúrgica original.

A quinta parte fixa é o Cordeiro de Deus. Esta 
oração é rezada ou cantada pela assembleia litúrgica, 
durante a “fração do pão”, realizada pelo padre presi-
dente da Celebração Eucarística. Ela consiste nas duas 
invocações: “Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós” repetida duas vezes e 
“Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-
-nos a paz”. No número 366 da Instrução Geral do 
Missal Romano há uma regra explicita, afirmando o 
seguinte: “não é lícito substituir os cantos colocados no 
Ordinário da Missa, por exemplo, o Cordeiro de Deus, 
por outros cantos”.

Por fim, faço um convite a você que concluiu a 
leitura deste artigo. Quando participar da Santa Missa, 
observe estas partes, sendo cantadas ou rezadas e não 
seja apenas um expectador. Reze de verdade no mo-
mento do ato penitencial, reze com o hino do Glória, 
com o Santo, com o Pai Nosso e com o Cordeiro de 
Deus. Agora você já entende a importância destas ora-
ções e pode aproveitá-las, ainda mais, para tirar muitos 
frutos da Santa Missa.
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Pe. Éverton F. S. Manari

Coordenador SAVD e Vigário da Paróquia Bom 
Jesus - Dourados

PALAVRA DE VIDA

“Eu vi o Senhor!“ 
Cf. João 20,18

Por inspiração do Papa Francisco, a Memó-
ria litúrgica de Maria Madalena passou a 
ser Festa, a partir do dia 22 de julho de 

2016, justamente para ressaltar a extrema importância 
desta fiel discípula de Cristo, que demonstrou grande 
amor por Ele e Ele por ela. São Tomás de Aquino a 
atribuiu o título de “Apóstola dos Apóstolos”, por ser 
ela a primeira a anunciar a ressureição do Senhor: “Eu 
vi o Senhor!” Cf. João 20,18. 

Maria Madalena, cujo nome deriva de Magdala, 
local onde nasceu, uma pequena aldeia de pescadores 
situada às margens do Lago de Tiberíades. O evangelis-
ta Lucas a menciona, no capítulo 8: “Jesus andava pelas 
cidades e aldeias anunciando a boa nova do Reino de Deus. 
Os Doze estavam com ele, como também algumas mulheres 
que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de 
enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual tinham 
saído sete”.

Ela aparece ainda nos Evangelhos no momen-
to mais terrível e dramático da vida de Jesus, pois o 
acompanha ao Calvário, com outras mulheres. Também 
quando José de Arimateia deposita o corpo de Jesus no 
sepulcro, o fechando com uma pedra, ali estava ela. Ela, 
depois do sábado, na manhã do primeiro dia da semana, 
voltou ao sepulcro e descobriu que a pedra havia sido 
removida e correu avisar Pedro e João; eles, que por sua 
vez, foram às pressas ao sepulcro e viram que o corpo do 
Senhor não estava mais lá.

Enquanto os dois discípulos voltam para casa, 
Maria Madalena permanece diante do sepulcro, em lá-
grimas. Podemos dizer, que tem início um novo traje-
to: da descrença passa, progressivamente, à fé. Ao olhar 
dentro do sepulcro, viu dois Anjos, aos quais perguntou 
o paradeiro do corpo do Senhor. Depois, voltando-se 
para fora, viu Jesus, porém não o reconheceu, pensando 
que fosse o jardineiro; este lhe perguntou por que estava 
chorando e quem estava procurando. E ela respondeu: 
“Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o 
irei buscar”. Jesus, então, a chama por nome: “Maria!”. 
E ela, voltando-se, disse: “Rabôni!”, que, em hebraico, 
quer dizer “Mestre!”. E Jesus lhe confia uma missão: 
“Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, 

mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai 
e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”. Então, Maria de 
Magdala foi imediatamente anunciar aos discípulos: 
“Vi o Senhor! E ouvi o que ele me disse” (cfr. Jo 20).

Como Santa Maria Madalena, sejamos, também 
nós, fiéis a Jesus, entendendo sobretudo a missão que 
temos de anunciá-lo. Levemos ao mundo, neste tempo 
tão difícil, a esperança e vida nova, que vem 
do Senhor. Ele nos ama, e por sua Igreja 
nos concede vida em abundância. 
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Conheça a importância do Bombeiro Civil

OPINIÕES QUE FAZEM OPINIÃO

O bombeiro civil tem como função proteger 
pessoas e patrimônios de possíveis riscos 
de incêndios e vazamentos. Além de, 

também, inspecionar e testar todos os equipamentos de 
segurança – que são obrigatórios por lei.

Conhecido, principalmente, por prestar 
primeiros socorros, o bombeiro civil tem como uma 
de suas atividades o treino de equipes e brigadas, para 
situações de emergência. Eles podem trabalhar tanto 
em empresas quanto condomínios residenciais ou 
comerciais. Um diferencial do seu trabalho é que ele 
é responsável por salvamentos, tanto terrestres quanto 
aquáticos e em alturas.

Na expectativa de conseguir reduzir os riscos 
ligados ao trabalho, como o combate e a prevenção 
de incêndios, esse profissional precisa atuar dentro de 
várias normas de saúde, higiene e segurança.

Com isso, ele auxilia na organização e vigilância 
de locais privados e públicos. Onde há o bombeiro 
civil, há preservação da vida, em todas as suas formas: 
da natureza, das moradias, do ambiente de trabalho/ 
residencial e do lazer.

Para contratar um profissional como esse, 
capacitado e qualificado para o cargo, muitos gestores 
despendem muito tempo, para resolver as questões 
burocráticas que envolvem todo o processo. Nem 
sempre é uma situação fácil de resolver.

 
Dia do Bombeiro Brasileiro
No dia 02 de julho comemora-se o dia do 

bombeiro, uma corporação da Defesa Civil, que se 
encontra diretamente ligada à Polícia Militar.

A data foi decretada oficial no Brasil no ano de 
1954, e hoje já somam cento e cinquenta e dois anos de 
existência.

Os primeiros registros dos serviços do Corpo de 
Bombeiro no Brasil surgiram no ano de 1856, quando 
o imperador D. Pedro II assinou um decreto, que 
caracterizava a diminuição dos incêndios.

Antes da criação dessa corporação, as pessoas 
apagavam os incêndios contando com a ajuda de 
vizinhos e amigos, além de contar com a boa sorte de se 
encontrar água em abundância na localidade. As latas 
iam passando de mão em mão, até chegaram ao local do 
incêndio, de forma bem simples e arriscada, podendo 
causar maiores danos, em razão da falta de preparo das 
pessoas.

Hoje em dia, podemos acessar o corpo de 
bombeiros através do telefone 193, um número que 
atende localidades de todo o país. Mas esse número 
deve ser preservado de trotes e brincadeiras de mau 
gosto, pois podem atrapalhar no salvamento de vidas, 
que estejam em perigo.

A profissão de bombeiro é muito bonita e deveria 
ser mais valorizada, pois colocam suas vidas em perigo, 
para salvar a vida de outras pessoas.

Fontes: 
https://bit.ly/3gJJS2U
https://bit.ly/2SgHys5
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E a vida, como vai?

CATEQUESE PERMANENTE

Pe. Alexsandro da Silva Lima

Pároco da Santo André
Assessor Diocesano da Catequese

Certamente, dada à época que vivemos, no to-
cante à pergunta acima, sua resposta não re-
presenta para a maioria das pessoas, questão 

simples. Pode-se fazer esta afirmação por razões diversas. 
Em âmbito nacional, tem-se a informação de mais de 500 
mil pessoas mortas, em razão de complicações advindas do 
contágio do Covid-19; ademais vislumbra-se uma preo-
cupante recessão no cenário econômico, que naturalmente 
reverbera no emprego e renda dos brasileiros mais suscetí-
veis à crise social, a saber, dos mais pobres. 

Em nossa região, isto é, na diocese de Dourados, 
composta por dezessete municípios, graças ao bom Deus, 
um setor que continua a se destacar positivamente é a 
lavoura, vez que pela providência Divina e trabalho dos 
operários do campo, tem-se garantido emprego e renda a 
diversas famílias, amenizando, dessa maneira, os impac-
tos de uma severa crise, já percebida em outras realidades, 
país a fora. Há meses uma boa parte dos municípios, ora 
referidos, tiveram decretados “lockdown”, decretos de re-
colhimento e outras iniciativas do poder público, com o 
intuito de salvar vidas, garantindo que os hospitais e suas 
UTIs não tenham ocupação máxima. Outrossim, é notória 
a mudança e esforço, por parte de grande parte das pessoas, 
que usam com naturalidade e disciplina a máscara, álcool 
em gel, além do necessário distanciamento, evitando com 
isso a aglomeração social.

Poderíamos tender, a partir de uma verificação ime-
diata dos fatos, a admitir que as dificuldades são tantas 
que nem dá para imaginar dias melhores, ou mesmo que 
a vida está difícil demais, para ser vivida; todavia, não se 
pode olvidar Daquele em quem cremos. Por isso, em breve 

“anamnese” (memória que atualiza) precisamos nos reme-
ter ao calvário. Lá onde parecia, aos olhos do mundo, tudo 
perdido, nosso Senhor fez surgir o sacramento da nossa 
salvação (Sacrossanctum Concilium n. 5); do episódio da 
morte sobreveio a Ressurreição. 

Notadamente, em que pese toda a situação dramá-
tica que ora vivemos, devemos ter a firme esperança de que 
haverá um novo dia, haverá um novo tempo, uma nova 
terra, uma nova oportunidade. Para Deus tudo é possível! 
A nós homens e mulheres, cabe-nos trabalhar, fazendo 
com que aqueles que estão ao nosso redor estejam anima-
dos e não esmoreçam. Diante das dificuldades da vida, o 
que se torna determinante é a maneira como lidamos com 
toda prova e o modo como reagimos. Evangelizar, além 
de anunciar a Boa Nova, consiste também em esperançar, 
ou seja, o mundo pós-pandemia espera dos cristãos atitu-
des ainda mais solidárias, alegres, permeadas de alteridade, 
onde cada pessoa não sinta estar só, ao contrário, perceba a 
presença responsável e comprometida de um irmão e irmã. 
Quanto a provocadora pergunta do início, a vida 
vai bem, graças ao misericordioso Deus, e 
há de ainda mais melhorar!
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CÍRCULOS BÍBLICOS

1º Encontro
Ano de São José: “Padroeiro da Igreja”

Acolhida: preparar o altar com Bíblia, 
vela, flores, imagem ou figura de São José.

Animador/a: Que bom estarmos aqui 
novamente, reunidos como irmãos e 
irmãs em torno da Palavra de Deus. 
Queremos dar uma atenção especial a 
SÃO JOSÉ, declarado pelo Papa Pio 
IX “PADROEIRO da IGREJA UNI-
VERSAL!”. Coloquemo-nos na pre-
sença de Deus, cantando o Sinal da 
Cruz: Em nome do Pai....

Canto: “O Povo de Deus no deserto an-
dava...”

ORAÇÃO INICIAL
Animador/a: São José: “Servo Fiel e 
Prudente, a quem o Senhor confiou a sua 
Casa” (Lc 12, 42). 
Todos: Ó Deus de bondade, confiaste a 
São José, servo justo e fiel, tua Igreja Uni-
versal. A ti a nossa gratidão!  Sendo ele 
um homem justo, Tu lhe deste por esposa 
Maria, mãe de Jesus e o fizeste guardião 
da família de Nazaré. Nós te pedimos, por 
intercessão de São José, protege-nos sem 
cessar e guarda-nos em teu amor. Amém!

ABRINDO OS OLHOS PARA VER
Animador/a: Por ocasião dos 150º 
aniversário da declaração de SÃO 
JOSÉ como “PADROEIRO UNI-
VERSAL da IGREJA”, Papa Francisco 
escreveu a Carta Apostólica “PATRIS 
CORDE”; isto é: “CORAÇÃO de 
PAI” ou “PAI de CORAÇÃO”. Com 
coração de pai, assim José amou a Je-
sus, chamado nos quatro Evangelhos o 
“FILHO de JOSÉ” (Mt 13,55; Mc 6,3; 
Lc 4, 22; Jo 6, 42).

Leitor/a 1: Sabemos que José era um 
humilde “carpinteiro” (Mt 13, 55; Mc 
6,3); casado com Maria (Mt 1, 20; Lc 
1, 28). Era um “homem justo” (Mt 1, 19; 
Lc 2, 25). Depois duma viagem longa 
e cansativa, de Nazaré a Belém, viu o 

Messias Jesus nascer num estábulo de 
animais, “por não ter lugar para eles” 
(Lc 2, 7).  José foi testemunha da ado-
ração dos PASTORES de Belém (Lc 
2, 8 - 20) e dos MAGOS do Oriente 
(Mt 2, 1 - 12), representantes do povo 
de Israel e dos povos pagãos.

Leitor/a 2: José teve a coragem de as-
sumir a Paternidade legal do Filho de 
Deus, a quem deu o nome de Jesus, o 
“Deus que salva/liberta” (Mt 1, 21). No 
templo, quarenta dias depois do nasci-
mento, José - juntamente com a mãe 
MARIA - ofereceu o menino Jesus ao 
SENHOR (Lc 2, 22 - 35).  Para de-
fender Jesus do rei Herodes, fugiu com 
MARIA para Egito (Mt 2, 13 - 18).

Animador/a: Regressado à pátria, José 
com MARIA e JESUS, viveram na 
pequena e ignorada cidade de Nazaré, 
na Galileia: “Poderá vir alguma coisa 
boa de Nazaré!” Foi ainda durante uma 
peregrinação a Jerusalém, que Maria e 
José perderam e procuraram angustia-
dos, Jesus (aos doze anos). Finalmente 
o encontraram e voltaram para Nazaré 
(Lc 2, 41 - 50). Depois, José não é mais 
mencionado nos Evangelhos!

ESCUTANDO A PALAVRA
Aclamação: “Pela Palavra de Deus...”

Animador/a: Os conterrâneos de Je-
sus se escandalizam; pois esperam um 
Messias diferente, que não seja pobre.  
Não podem compreender como “um 
filho de um simples carpinteiro” tenha 
tanta sabedoria!  

Leitor/a 3: Proclamação do Evange-
lho de Jesus segundo Marcos 6, 1 - 6.

a) O que você admira mais em São 
José?
b) Como posso seguir São José, servo 
justo e fiel?

Animador/a: “Todos podem encon-
trar em São José, o homem que passa 
despercebido, o homem da presença 
cotidiana discreta e escondida – um 
intercessor, um amparo e uma guia 
nos momentos de dificuldades” (Papa 
Francisco). 

Animador/a: Dirijamos a São José a 
nossa oração:
Todos: Salve, guardião do Redentor e es-
poso da Virgem Maria! A vós, Deus con-
fiou o seu Filho; em vós, Maria depositou 
a sua confiança; convosco, Cristo tornou-se 
ser humano! 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai 
também para nós e guiai-nos no caminho 
da vida.  Alcançai-nos graça, misericórdia 
e coragem; e defendei-nos de todo o mal! 
Amém!

BÊNÇÃO
Animador/a: Onde estiveres, que 
Deus te guarde! Onde andares, que 
Deus te guie! No bem que deves fazer, 
que Deus te ilumine! Por toda a vida, 
que Deus te proteja! E que nesta tua 
caminhada, Deus te abençoe, Pai, Fi-
lho e Espírito Santo....
Canto: a escolha.
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CÍRCULOS BÍBLICOS

2º Encontro
São José: “Pai amado”!

Acolhida: Preparar o altar com flores, 
a Bíblia, a imagem de São José e /ou 
imagem da Sagrada Família.

Animador/a: Irmãos e irmãs, estamos 
reunidos em família, na pequena igre-
ja doméstica, para realizarmos nosso 
encontro de reflexão e oração! Como 
filhos e filhas de Deus, guiados pelo 
Espírito Santo, vamos aprofundar um 
pouco mais, nosso conhecimento sobre 
essa figura tão querida pelo povo cris-
tão, que é São José. Conhecê-lo, sob o 
aspecto: “pai amado”, nosso tema de 
hoje. Ele, que com Maria de Nazaré, 
Mãe de Jesus, exerceu toda a sua pater-
nidade colaborando com a realização 
do plano salvífico do Pai. Iniciemos 
cantando: Em nome do Pai...

ABRINDO OS OLHOS PARA VER
Leitor/a 1: Em uma de suas colocações 
na Carta Apostólica, “Patris Corde” 
(Um coração de Pai), o Papa Francisco 
menciona São Paulo VI, onde ele afir-
ma que a paternidade de São José se 
exprimiu, concretamente, “em ter feito 
da sua vida um serviço, um sacrifício, 
ao mistério da encarnação e à conjunta 
missão redentora”.

Animador/a: O Papa Francisco con-
tinua afirmando, que devido este seu 
papel na história da salvação, São José 
é um pai que foi sempre amado pelo 
povo cristão. Como prova o fato de lhe 
terem sido dedicadas numerosas igrejas 
por todo o mundo; de muitos institutos 
religiosos, confrarias e grupos eclesiais 
se terem inspirado na sua espiritualida-
de e adotado o seu nome; e de, há sécu-
los, se realizarem em sua honra várias 
representações sacras.

Canto: Estou pensando em Deus, es-
tou pensando no amor! (2X)
Tudo podia ser melhor, se o Natal não 
fosse um dia e se as mães fossem Ma-

ria, e se os pais fossem José, e se a gente 
parecesse com Jesus de Nazaré.

ORAÇÃO INICIAL
Lado A: Salve, guardião do Redentor e 
esposo da Virgem Maria! A vós, Deus 
confiou o seu Filho; em vós, Maria 
depositou a sua confiança; convosco, 
Cristo tornou-Se homem.

Lado B: Ó Bem-aventurado José, 
mostrai-vos pai também para nós e 
guiai-nos no caminho da vida. Alcan-
çai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amém.
Todos: São José, padroeiro da Igreja, ro-
gai por nós!

ESCUTANDO A PALAVRA
Animador/a: Como nos escreve o Papa 
Francisco, mesmo sendo um homem 
que se faz passar desapercebidamente, 
não há como esconder a paternidade de 
São José. 

Leitor/a 1: Exemplo disso, é quando 
São José e Maria Santíssima, quebram 
o ritmo da viajem de retorno de Jeru-
salém, certamente a primeira viajem de 
Jesus até os 12 anos; para irem à procu-
ra do menino que estava perdido. Pois, 
sua preocupação junto a Mãe não deixa 
esconder seu desígnio de pai.

Canto: Como são belos os pés do men-
sageiro que anuncia a paz.
Como são belos os pés do mensageiro 
que anuncia o Senhor. Ele vive...

Leitor/a 2: –Proclamação do Evange-
lho de Jesus Cristo segundo Lc 2, 41-
52.

PARTILHANDO A PALAVRA 
a) O nosso relacionamento fami-
liar, reflete no dia a dia preocupações 
semelhantes às de José e Maria?
b) Quais os lugares onde nossos ado-

lescentes e jovens mais se perdem hoje?

REZANDO A PALAVRA
Todos: «Glorioso Patriarca São José, 
cujo poder consegue tornar possíveis 
as coisas impossíveis, vinde em minha 
ajuda nestes momentos de angústia e 
dificuldade. Tomai sob a vossa proteção 
as situações tão graves e difíceis que 
Vos confio, para que obtenham uma 
solução feliz. Meu amado Pai, toda a 
minha confiança está colocada em Vós. 
Que não se diga que eu Vos invoquei 
em vão, e dado que tudo podeis jun-
to de Jesus e Maria, mostrai-me que 
a vossa bondade é tão grande como o 
vosso poder. Amém». Pai Nosso, Ave 
Maria e Glória ao Pai...

ASSUMINDO A PALAVRA
Animador/a: Com o “coração de pai”, 
José se tornou o guardião da vida de 
Jesus, cuidando-o, assim, para a sua 
missão.

c) Como podemos nos assemelhar a 
São José no cuidado com a vida e a casa 
comum, para o bem de todos?

BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Que a benção do Deus 
rico em misericórdia, desça sobre todos 
nós. Pai, Filho e Espírito Santo...
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CÍRCULOS BÍBLICOS

3º Encontro
“São José: pai na obediência”

Acolhida: Preparar o altar com a Bí-
blia aberta e a imagem de São José e/
ou Sagrada Família.

Animador/a: Caríssimos irmãos e ir-
mãs, sejam bem-vindos ao nosso ter-
ceiro encontro do mês de julho. Esta-
mos vivenciando o ano dedicado a São 
José, que é modelo de obediência na 
fé. José está plenamente integrado ao 
mistério da vinda de Jesus, o Messias 
prometido. Os textos bíblicos ligam a 
personalidade, as funções e a missão 
terrena do esposo de Maria, pai nutrí-
cio e legal de Jesus, à obediência pronta 
e total ao querer de Deus, revelado em 
“sonhos” (Mt 1,20). Cantemos juntos: 
Vem, vem louvar encher este lugar 
glória…

Animador/a: José viveu a perfeição 
da obediência no convívio humilde 
em Nazaré, ensinava Jesus a obedecer 
e aprendia dele a mesma coisa: “não 
sabíeis que devo me ocupar das coisas 
do Pai”! (Lc 2,40). Nenhuma pessoa do 
mundo, depois de Maria, teve missão 
tão grandiosa como a de seu esposo 
São José.  Iniciemos este momento de 
oração em familia, em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo.

ABRINDO OS OLHOS PARA VER
Leitor/a 1:  Aprendamos desse ma-
ravilhoso Homem Santo, a descobrir 
e fazer a vontade de Deus. Para servir 
com mais amor nossa família, nossa co-
munidade, cumprindo as tarefas do dia 
a dia, também na profissão.

ORAÇÃO INICIAL 
Leitor/a 2: Confiantes no amor do Se-
nhor que nos anima a sermos homens e 
mulheres da obediência, rezemos Sal-
mo 91

Todos: É bom louvar ao Senhor e cantar 
salmos ao vosso nome, ó Altíssimo;
Lado A: proclamar, de manhã, a vossa 
misericórdia, e, durante a noite, a vossa 
fidelidade.
Lado B: Com a harpa de dez cordas 
e com a lira, com cânticos ao som da 
cítara. 
Lado A: Pois vós me alegrais, Senhor, 
com vossos feitos; exulto com as obras 
de vossas mãos. 
Lado B: Senhor, estupendas são as vos-
sas obras! E quão profundos os vossos 
desígnios!

ESCUTANDO A PALAVRA 
Leitor/a 3: Ao longo da vida oculta em 
Nazaré, na escola de José, Jesus apren-
deu a fazer a vontade do Pai. Tal von-
tade torna-se o seu alimento diário ( Jo 
4, 34).

Canto: Tua palavra é lâmpada para os 
meus pés Senhor. 
Lâmpada para os meus pés Senhor, 
luz para o meu caminho. (2X)

Animador/a: Proclamação do Evange-
lho de Jesus Cristo segundo Lc 2,1-7.

PARTILHANDO A PALAVRA
a) O que o texto nos quer fazer refletir?
b) Tenho também me colocado em 
obediência para realizar as coisas de 

Deus? 

REZANDO A PALAVRA
Leitor/a 1: É interessante perceber 
que a justiça de Jesus, é a causa da jus-
tiça de José em um ponto muito espe-
cífico, a saber: a obediência. José é so-
bretudo justo porque não deu um passo 
sequer no momento de sua angústia, 
pois não convêm ao homem justo agir 
por impulso. 

Animador/a: Impulsionados pela mo-
tivação e exemplo de José, apresente-
mos ao Pai nossos pedidos espontanea-
mente.
Todos: Senhor atendei nossa oração 

ASSUMINDO A PALAVRA
Leitor/a 2: José foi obediente e nos en-
sina a sermos simples e na obediência a 
fazer a vontade de Deus. Pois, Ele teve 
de ser muito mais obediente para aco-
lher o projeto de Deus em sua vida, a 
fim de aceitar a missão de pai do Ver-
bo Encarnado. E, assim, cooperar para 
que as Escrituras se cumprissem na 
história. Agora cabe a nós assumirmos 
o projeto de Deus em nossas famílias.
 

BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: São José, padroeiro da 
Igreja, sois o padroeiro de todos os que 
trabalham e ganham honestamente o 
seu pão de cada dia. Sois o protetor das 
criaturas honestas, desambiciosas, pa-
cíficas e da família. Rogamos a vossa 
bênção sobre nós, Pai, Filho e Espírito 
Santo. Amém! 

Canto: Eu tão simples, tão pequeno. 
Um carpinteiro e nada mais.
Mas meu Deus olhou pra mim e me 
escolheu pra ser pai do Filho seu.
Eis-me aqui, faça-se em mim o Teu 
querer.
Sou Teu José, simples José, e nada 
mais. (Pe Fabio de Melo)
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CÍRCULOS BÍBLICOS

4º Encontro
São José, guardião da Sagrada Família, pelo trabalho e 

coragem criativa
Acolhida: Preparar um altar com uma 
imagem de São José e/ou da Sagrada 
Família, Bíblia, flores e velas.

Animador/a: Querida família, amigos 
e participantes deste nosso encontro 
celebrativo, sejam todos bem-vindos! 
Mesmo nas condições mais adversas, 
por conta desta pandemia, com a graça 
de Deus, conseguimos nos reunir, para 
refletir e rezar. Por isso, confiantes, com 
alegria e fé, iniciemos: Em nome do 
Pai...

Canto: O nosso encontro será abenço-
ado, pois o Senhor vai derramar o seu 
amor...

ABRINDO OS OLHOS PARA VER
Animador/a: Neste ano de 2021, por 
ocasião dos 150 anos da declaração de 
São José, como Padroeiro Universal da 
Igreja, o Papa Francisco escreveu a Car-
ta Apostólica Patris Corde (Coração de 
Pai), partilhando com todos os cristãos 
belíssimas reflexões, que exaltam e eno-
brecem o glorioso São José, pai adotivo 
de Jesus, esposo de Maria Santíssima e 
provedor da Sagrada Família.

Leitor/a 1: Dentre os atributos rela-
tivos a são José, destacados pelo Papa 
Francisco, vamos nos deter nestes dois: 
Pai trabalhador e Pai com coragem 
criativa.

Leitor/a 2: Através de seu trabalho e 
de sua coragem criativa, José permane-
ceu “passivo”, aos planos de Deus; deu 
sua colaboração “ativa”, e, na obediên-
cia, superou as dificuldades e adversi-
dades inerentes a função de guardião 
da Sagrada Família, a ele confiada.

ORAÇÃO INICIAL
Leitor/a 3: Era em sonho, quando dor-
mia, que Deus, através de um anjo, se 
dirigia a José, para conduzi-lo, segundo 

Sua vontade. Rezemos juntos, confian-
tes, o Salmo 4: 
Quando vos invoco, respondei-me, 
ó Deus de minha justiça, vós que na 
hora da angústia me reconfortastes. 
Tende piedade de mim e ouvi minha 
oração. 
Ó poderosos, até quando tereis o co-
ração endurecido, no amor das vaida-
des e na busca da mentira? 
O Senhor escolheu como eleito uma 
pessoa admirável, o Senhor me ouviu 
quando o invoquei. 
Tremei, mas sem pecar; refleti em 
vossos corações, quando estiverdes 
em vossos leitos, e calai.
Oferecei vossos sacrifícios com sin-
ceridade e esperai no Senhor. 
Dizem muitos: “Quem nos fará ver a 
felicidade?” Fazei brilhar sobre nós, 
Senhor, a luz de vossa face. 
Pusestes em meu coração mais ale-
gria do que quando abundam o trigo 
e o vinho. 
Apenas me deito, logo adormeço em 
paz, porque a segurança de meu re-
pouso vem de vós só, Senhor.

ESCUTANDO A PALAVRA 
Animador/a: Como Maria, José tam-
bém deu seu SIM a Deus, para a obra 
da redenção. Ele confiava e esperava 
plenamente em Deus. Mas, apesar de 
ser um homem contemplativo, de ora-
ção, de escuta, estava sempre aberto aos 
sinais de Deus, até durante o sono.

Leitor/a 1: José ganhava a vida com 
seu trabalho, contudo, foi também por 
seu intermédio que Jesus – o Filho de 
Deus – pode realizar o Plano de Sal-
vação, do Pai. José cuidou, agiu e fez, 
no momento certo, a coisa certa, para 
preservar a vida e a integridade do seu 
filho Jesus e de sua esposa Maria.
Canto: Eu vim para escutar...

Animador/a: Proclamação do Evan-

gelho de Jesus Cristo segundo Mt 3, 
13-15.

PARTILHANDO A PALAVRA
a) São José, tenho sido canal da graça 
de Deus para minha família?
b) Consigo identificar as diversas for-
mas que Deus usa para comunicar Sua 
vontade?

REZANDO A PALAVRA
Todos: Dos presente que o Senhor já 
te deu
Tua família é
Um dos mais importantes tesouros
Plano do amor de Deus
E por mais que difícil estiver
Nem penses em desistir
Não abandones
A tua família precisa de ti

Crê na força do amor
Que tudo pode mudar
Ama a tua família
O amor vencerá
Como foi feliz
A santa família de 
Nazaré
A tua também será 
se tiveres fé
Jesus, Maria e José
Minha família vos-
sa é!

ASSUMINDO A PALAVRA
c) Que ações podemos fazer para pro-
teger as famílias de tantos males do 
mundo?

BÊNÇÃO FINAL
Animador/a: Rezemos o Pai Nosso 
e três Ave-Marias, pedindo à Sagrada 
Família que abençoe todas as famílias: 
Pai Nosso...
Abençoe-nos Deus todo poderoso: 
Pai, Filho...

Canto: Oração pela Família.
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Suzana Sotolani

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Santa Madre Paulina
TESTEMUNHO DE VIDA

Vejamos um pouco da biografia de santa Ma-
dre Paulina. Ela nasceu em 1865 na Itália e 
morreu em 1942, no Brasil. Santa Paulina 

foi uma religiosa ítalo-brasileira. Primeira santa, do Bra-
sil, que recebeu as honras dos altares. Canonizada em 
2002, recebendo o nome de Santa Paulina do Coração 
Agonizante de Jesus. Foi beatificada pelo papa João Pau-
lo II, em Florianópolis, Santa Catarina.

Madre Paulina nasceu em Vígolo Vattaro, na Itália, 
no dia 16 de dezembro de 1865. Filha de Antonio Napo-
leone Visintainer e Anna Pianezer. Com apenas 10 anos 
de idade, emigrou com seus pais e irmãos para o Brasil, se 
estabelecendo em Santa Catarina. Vários padres italianos 
já estavam na região, integrantes da Companhia de Jesus. 
Várias vilas foram surgindo, e receberam os mesmos no-
mes das cidades italianas de onde provinham, como Nova 
Trento, Vigolo, Bezenello, Valsugana, entre outras. Em 
1887 ficou órfã de mãe e cuidou da família até seu pai 
casar novamente.

Missão de Madre Paulina 
Madre Paulina participou da vida paroquial, na 

Capela de Nova Trento e foi encarregada de dar aulas de 
catecismo para as crianças. Dedicava parte do seu tempo 
para cuidar de pessoas enfermas. Em 12 de julho 1890, já 
formava um grupo, que lhe ajudava a cumprir essa missão.

Com a aprovação do Bispo de Curitiba, D. José de 
Camargo Barros, a congregação recebeu o nome de Fi-
lhas da Imaculada Conceição. Essa data é considerada 
como o dia da fundação da obra de Madre Paulina.

Em dezembro do mesmo ano fizeram os votos 
religiosos e Amabile Lucia Visintainer, como se chama-
va, recebeu, então, o nome de Irmã Paulina do Coração 

Agonizante de Jesus. O Insti-
tuto começou na extrema po-
breza, as primeiras Irmãs, além 
do cuidado dos doentes, dos 
órfãos e dos trabalhos da paró-
quia, para sobreviver, deveriam 
trabalhar na roça e na pequena 
indústria de seda, muito co-
nhecida, segundo a tradição 
trentinas.

Em 1903 foi eleita 
Superiora Geral. Depois da 
fundação das Casas de Nova 
Trento e Vígolo, foi trabalhar 
em São Paulo, seguindo o con-
selho do padre Luigi Maria 

Rossi, que era Pároco de Nova Trento, desde 1895 e na-
quele ano, nomeado Superior da Residência de São Paulo. 
Pouco tempo depois, na colina do Ipiranga, junto a uma 
Capela ali existente, iniciou a obra da “Sagrada Família” 
para abrigar os filhos de ex-escravo, órfãos e velhos.

No ano de 1909 deixa o cargo de Superiora Geral e 
passa a viver na casa por ela fundada, em Bragança Paulista. 
Foram 9 anos difíceis. De muito sofrimento e provações! 
Era humilhada, desprezada e tratada com indiferença,  até 
mesmo pelas religiosas de sua própria Congregação,  além 
de sofrer terrivelmente pelas enfermidades corporais! A 
situação,porém, mudou quando em 1918, Madre Pauli-
na foi chamada à Casa Geral em São Paulo, com pleno 
reconhecimento de suas virtudes e santidade, para servir 
de exemplo às jovens vocações da Congregação, que des-
de 1909 assumira o nome de “Irmãzinhas da Imaculada 
Conceição”. Viveu 33 anos como simples religiosa.

Madre Paulina faleceu em Ipiranga, São Paulo, no 
dia 9 de julho de 1942. Em sua homenagem foi erguido 
o Santuário de Santa Paulina, em Vígolo, Nova Trento, 
Santa Catarina.

Com o coração agradecido, louvamos a Deus por 
termos a graça de tão nobre testemunho de Madre Pauli-
na! Aqui, em solo brasileiro, ela viveu, praticou a caridade, 
o bem, o amor ao próximo, com alto grau de santidade! 
Pedimos ao Senhor,  que a trouxe de terras longínquas,  
que nos ajude a “sair de nós mesmos” e irmos ao encontro 
de tantos necessitados, que estão,  às vezes, muito próximo 
de nós! Por sua poderosa intercessão, atendamos o manda-
to de  Jesus: “Sede santos...”

SANTA MADRE PAULINA, 
ROGAI POR NÓS!
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A Igreja de Dourados chora por seus 
filhos e filhas

IGREJA É NOTÍCIA RÁDIO CORAÇÃO

Papo de Coração

Em setembro de 2020, com a pandemia em 
alta, e o número de vítimas da Covid-19, por parte 
do clero, em todo o mundo, vem aumentando. O 
Diácono José Alberto Ferreira Neves, da Paróquia 
Divino Espírito Santo, de Ponta Porã, foi diagnos-
ticado com a forma mais grave da doença, causada 
pelo Corona Vírus. Após muitos dias internado, 
não resistiu e veio a óbito. Ele foi o primeiro 
membro do clero de Dourados a falecer. Com toda 
a certeza, uma grande perda para a família, para a 
comunidade e para a diocese de Dourados. 

Ainda em 2020, no mês de dezembro, outra 
grande perda para o clero: o pároco da paróquia 
São Carlos e Chanceler da diocese, padre Vilmo 
Nolasco de Souza, padre diocesano, após pouco 
mais de trinta dias de internação, também não re-
sistiu e faleceu. E assim, morre na diocese, o pri-
meiro sacerdote, vítima da Covid-19. 

Já em 2021, quando a pandemia parecia ter 
dado uma trégua, uma nova cepa, ainda mais forte, 
trouxe mais medo e terror a todo o povo. Com 
isso, novas contaminações, em meio à alegria de se 
poder contar com as vacinas que, pouco a pouco, 
foram sendo liberadas, para imunizar a população. 
Todavia, se não bastassem as perdas obtidas, no 
mês de maio deste ano, quatro sacerdotes perde-
ram a batalha para a Covid-19, padre Pedro Clair 
Wegmann, religioso Palotino, pároco da paróquia 
Santo Elias de Dourados; Frei José Sérgio, pároco 
da paróquia São José de Itaporã;  padre José Doni-
zete Pereira, pároco da paróquia São João Batista 
de Anaurilândia, que antes pertencia ao clero de 
Dourados e depois passou para o clero da diocese 
de Naviraí, e o padre Reinaldo Cardoso, sacerdote 
consagrado pertencente à Congregação do Verbo 
Divino, que trabalhou alguns anos na diocese de 
Dourados, nas cidades  Dourados e Amambai. 

Todos eles morreram cumprindo, com fide-
lidade e amor, sua missão de servir a Cristo, nos 
irmãos. O Brasil registra hoje mais de 500.000 
mortes por Covid-19, deste triste número, mais de 
1% é representado por bispos, sacerdotes, diáco-
nos, religiosos e religiosas. Que Jesus, o Bom Pas-
tor os conceda, na eternidade, um descanso de paz.

O Programa 
Papo de Coração es-
treou, na Rádio Co-
ração de Dourados 
no dia 23 de abril de 
2021, com ousadia e 
inovação. O referido 
programa trouxe uma nova proposta 
para as entrevistas da rádio mais ama-
da de Dourados e região.

Como o apresentador do pro-
grama, Aurélio Rolim Rocha, o Léli-
nho, costuma brincar, o Papo de Co-
ração é Papo Cabeça, é troca de ideias, 
é espaço de conexão e inspiração para 
os douradenses. 

Neste espaço, empresários e per-
sonalidades da cidade e do Brasil con-
tam as suas trajetórias, as histórias de 
suas empresas, bem como os desafios 
e os planos para o futuro. “O Papo de 
Coração veio para somar, com a tão 
importante programação evangeliza-
dora da Rádio Coração. Temos, agora, 
informação, evangelização e inspira-
ção empresarial e empreendedora. A 
rádio, através desta iniciativa, reafirma 
o seu compromisso, com a comuni-

dade douradense, de 
comunicar o que há 
de melhor em nossa 
cidade” disse o apre-
sentador.

Diác. José Alberto

Pe. Vilmo Nolasco

Pe. Pedro Clair

Fr. José Sérgio

Pe. José Donizete

Pe. Reinaldo

Ozair Dias Sanabria

Supervisora de programação na Rádio Coração
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DIOCESE EM REVISTA

13/05 - Missa solene e Coroação 
de Nossa Senhora de Fátima, na 

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em 
Dourados.

06/06 - Investiduras dos novos 
coroinhas, na Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, em Antônio João.

03/06 - Celebração de Corpus Christi, 
nas Paróquias São Francisco de Assis e 

Senhor Bom Jesus, em Caarapó.

11/06 - Solenidade Sagrado Coração 
de Jesus, na Catedral Diocesana.

12/06 - Ordenação Diaconal de 
Giovani Gall de Assis, na Paróquia 

Nossa Senhora Auxiliadora, em 
Maracaju.

11/06 - Solenidade Sagrado Coração 
de Jesus, na Paróquia Rainha dos 

Apóstolos, em Vicentina.

13/06 - Missa Solene de Santo Antônio 
e Benção dos Pães, na Paróquia N. Sra 
Aparecida, em Maracaju – presidida 

por Dom João Aparecido Bergamasco, 
SAC, da Diocese de Corumbá.

21/06 - Missa em Ação de Graças 
pelos 68 anos de Sacerdócio do padre 
Jhon Henney, CSsR, na Paróquia São 

José, em Ponta Porã.

18/06 - Aniversário de 27 anos de 
Ordenação Sacerdotal do Pe. Otair 

Nicoletti.
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CRIANÇAS EM FOCO

Labirinto

Ajude o Cascão a chegar na casa da sua Vó!

Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? 
Espero que sim!

Você sabia que os nomes dos avós 
maternos de Jesus são Joaquim e Ana.

Qual é o nome dos seus avós 
Maternos e Paternos?

Avós Maternos:
______________________________

Avós Paternos:
______________________________

Deus abençoe todos vocês!

Casa dos Avós

Vamos Colorir!

Super Dica
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Aniversariantes
Religiosos/asPadres e Diáconos

FIQUE POR DENTRO!

Agenda Diocesana - JulhoDatas Significativas

instagram/diocesededourados

youtube/diocesededourados

www.diocesededourados.org.br

Nascimento
02. Fr. Jorge Vasconcelos dos Santos, OFM
04. Diác. Mateus Selhordt
14. Dom Henrique Aparecido de Lima, CSsR
16. Pe. Éverton F. S. Manari
17. Pe. Teodoro Benitez
18. Pe. Ronaldo Callegaro
19. Diác. Erismar Pittarello
21. Pe. Leonardo Guimarães dos Santos

Ordenação
02. Pe. Pedro Alves Mendes
03. Pe. Miguel Nascimento Netto, CSsR
04. Diác. Mateus Selhordt
20. Diác. Edenilson Domingos
26. Fr. Érico Renz, OFM
30. Pe. Ciro Ricardo da S. Freitas

Nascimento
08. Ir. Lúcia Romilda Frantz (FPCC)
11. Adevair Paulino Bezerra (Betel)
11. Ir. Agraciata Maria da Virgem Mãe de Deus, (FPSS)
18. Ir. Maria Serva do Espírito Santo (FPSS)
23. Ir. Noemi Maria de Jesus Crucificado (FPSS)
24. Ir. Maria Catarina do Menino Deus (OSC)
25. Ir. Cristina Souza (CICAF)
29. Ir. Maria Jovilha Nonato (Orionitas)
29. Ir. Maria Aparecida Marques (FPCC)
29. Ir. Zeferino Zandonadi, (Irmãos Maristas)

Profissão Religiosa
01. Ir. Joana Aparecida Barbosa, MPS
14. Fr. Rinaldo Ap. Santiago, OFM
25. Ir. Gema Menegat (ISJ)

03 - São Tomé
11 - São Bento
13 - Santo Henrique
14 – São Camilo de Lellis
16 - Nossa Senhora do Carmo
19 – Dia da Caridade
22 - Santa Maria Madalena
25 - São Tiago
26 - São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria – Dia 
dos Avós
29 - Santa Marta
31 - Santo Inácio de Loyola

03 – Ordenação diaconal do seminarista Daniel 
Nunes Souza, na Paróquia São João Batista
04 – 18:30h Crisma, na Paróquia Santa Teresinha em 
Dourados
10 – 19h Crisma, na Paróquia São Francisco / 
Caarapó
11 - 09h Crisma, na Paróquia Senhor Bom Jesus / 
Caarapó
11 – 15h Crisma, na Paróquia Jesus Misericordioso e 
Santa Faustina / Itamarati
15 – 19:30h Crisma, na Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima / Dourados
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https://www.instagram.com/diocesededourados/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCaIVc75z2R11_HM1Ho4U-Jw
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