INFORMATIVO MENSAL DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
EDIÇÃO 2 • ANO 1 • DEZEMBRO / 2015

“Misericórdia: é o
caminho que une Deus
e o homem, porque nos
abre o coração à
esperança de sermos
amados para sempre,
apesar da limitação do
nosso pecado.”
Misericordiae Vultus
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Estamos vivendo o tempo litúrgico do
Advento. Tempo que nos é oferecido
para prepararmos o caminho do Senhor
que virá no Natal. O primeiro passo a ser
dado é a conversão, que exige de cada
um de nós empenho, realizando a mais
profunda transformação, que fará de
nós pessoas capazes de amar ao Senhor
e ao próximo.
Preparar o caminho do Senhor é
missão de cada batizado. Pelo pecado
estamos afastados do Senhor. Precisamos retornar a Ele, pois, o Senhor vem
para realizar em nosso favor, a obra
salvíﬁca. Obra que tanto esperamos e
necessitamos. O Senhor que vem com a
salvação espera de nós que retornemos
a Ele. Para isso, é necessário abrirmos os
acessos, retirarmos os obstáculos para
que o nosso coração esteja livre para
acolher o Salvador.
Advento é ir ao encontro do Senhor
que vem como Salvador, que pede e
deseja o nosso retorno a Ele.
Para retornar ao Senhor, nada melhor
que a grande graça do Jubileu da Misericórdia. A partir do dia 08 de dezembro
celebraremos ao longo de um ano, a
Misericórdia do Pai. Deus Pai nos oferece o Seu perdão, a Sua misericórdia. Para

tanto, é preciso reconhecer-se necessitado de misericórdia. Sejamos agradecidos a Deus e à Igreja por esta tão grande
graça: viver o Ano da Misericórdia. Deus
Pai colocará Seu coração na nossa miséria: o nosso pecado. Não há nenhuma
dúvida de que Deus nos ama e deseja
nos salvar a todos. O nosso coração
esteja aberto ao amor e à misericórdia
do Pai para acolher a salvação.
“Deus amou tanto o mundo, que deu o
Seu Filho único...” (Jo 3,16). O grande
gesto de amor de Deus Pai por nós:
deu-nos Seu Filho único. Somos chamados a prepararmos o caminho do Senhor,
a celebrarmos a misericórdia do Pai.
Abramos o nosso coração para acolhermos o Senhor que nasce para nós como
Salvador. O plano de Deus se realiza no
Natal. Deus quer ser acolhido para que
Seu plano seja completo. Quem acolher
o Senhor que nasce, acolhe o amor, a
misericórdia e a salvação de Deus. Todo
homem é necessitado. Portanto, acolhamos o Senhor que vem, preparando o
Seu caminho.
Que a bênção de Deus seja derramada
em todos nós.
Pe. Ibanor Zanatta
Pároco
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O Papa Francisco anunciou no dia 13 de
março na Basílica de S. Pedro que havia
decidido proclamar um “jubileu extraordinário” centrado na “misericórdia de Deus”
e que terá início a 8 de dezembro deste
ano de 2015 e que se encerrará 20 de
novembro de 2016. Este ano Santo, ou
Jubilar, terá como tema: “Misericordiosos
como o Pai” (Lc 6,36). Para entendermos o
que é um Ano Santo, elencamos aqui sete
passos:

celebração de um Ano Santo ordinário
ocorre a cada 25 anos, o Ano Santo extraordinário é proclamado pelo Papa sempre
que pretenda celebrar algum fato de
forma especial. O último Ano Jubilar foi
aquele da redenção, proclamado no Ano
2000, por São João Paulo II. Por isso, o
este Ano Jubilar da Misericórdia é extraordinário, dado que ainda não se passaram os 25 anos desde a proclamação do
último jubileu.

O QUE É UM JUBILEU? A celebração
do Jubileu católico tem origem no Jubileu
hebraico, onde a cada 50 anos, durante
um ano, chamado ano sabático, eram
libertados escravos, as dívidas eram
perdoadas e as terras deixavam de ser
cultivadas, entre outras coisas. Estas
comemorações são referenciadas na
Bíblia, nomeadamente em Levítico (LV
25,8). Na tradição católica o jubileu tem
também a duração de um ano, mas tem um
sentido mais espiritual, consistindo no
perdão dos pecados dos ﬁéis que
cumprem certas disposições eclesiais
estabelecidas pelo Vaticano (Indulgências).

QUANDO SE REALIZARÁ O JUBILEU
DA MISERICÓRDIA? O Jubileu da Misericórdia é um Jubileu extraordinário e o
seu início será assinalado oﬁcialmente a 8
de Dezembro, dia da Imaculada Conceição, com a abertura da Porta Santa da
Basílica de São Pedro. Neste dia celebra-se também o 50º aniversário da conclusão do Concílio Vaticano II. O encerramento do Ano Santo será no dia 20 de
novembro de 2016.

DE ONDE SURGE A PALAVRA JUBILEU? A palavra Jubileu vem do hebraico
"yobel" que faz alusão ao chifre do cordeiro que servia como instrumento. Jubileu
provém também da palavra latina
"iubilum" que signiﬁca "grito de alegria".
QUAL A DIFERENÇA ENTRE JUBILEU
E ANO SANTO? A celebração de um
Jubileu ocorre durante um ano, daí que
esse ano seja chamado "Ano Santo" ou
“Ano Jubilar”. A designação de "Ano
Santo" começou a ser utilizada pelo Papa
Sisto IV no Jubileu de 1475.
DE QUANTO EM QUANTO TEMPO
SE REALIZA UM JUBILEU? O Jubileu
pode ser ordinário ou extraordinário. Se a

PORQUE SE ABRE A PORTA SANTA
NO INÍCIO DO JUBILEU? A Porta Santa
só se abre durante um Ano Santo e signiﬁca que se abre um caminho extraordinário
para a salvação. Na cerimónia de abertura,
o Papa toca a porta com um martelo 3
vezes enquanto diz: "Aperite mihi leva
justitiae, ingressus in eas conﬁtebor
Domino" que signiﬁca "Abram-me as
portas da justiça; entrando por elas
confessarei ao Senhor". Depois de aberta,
entoa-se o Te Deum e o Papa atravessa
esta porta com os seus colaboradores. Em
nossa Diocese de Naviraí, serão abertas
duas portas do Ano Santo da Misericórdia:
uma na Catedral em Naviraí e a outra no
Santuário Imaculado Coração de Maria
em Nova Andradina.
PORQUE O PAPA FRANCISCO CONVOCOU ESTE ANO SANTO? Ele mesmo
responde dizendo: «pensei muitas vezes
no modo como a Igreja pode tornar mais
evidente a sua missão de ser testemunha

CAPA

da misericórdia. É um caminho que
começa com uma conversão espiritual; e
devemos fazer este caminho." – justiﬁcou
o Papa Francisco aquando do anúncio
oﬁcial do 29º Jubileu da história da Igreja,
defendendo que «ninguém pode ser
excluído da misericórdia de Deus» e que a
Igreja «é a casa que acolhe todos e não
recusa ninguém». «As suas portas estão
escancaradas para que todos os que são
tocados pela graça possam encontrar a
certeza do perdão. Quanto maior é o
pecado, maior deve ser o amor que a
Igreja manifesta aos que se convertem»,
realçou.

Uma das perguntas mais frequentes
que se ouve é: como viver este Ano Santo
da Misericórdia? O Papa Francisco nos dá
as dicas de como viver esta experiência
jubilar, no documento de convocação para
o Ano Santo, “O Rosto da Misericórdia”:
- Anunciar a misericórdia de Deus e
realizar peregrinações;
- Ir ao encontro de quem vive nas periferias existenciais para reﬂetir a praticar as
obras de misericórdia;
- Perseverar na oração, no jejum e na
caridade;
- Realizar as “24 horas para o Senhor”;
- Participar de pe peregrinação à Porta
Santa;
- Acolher os missionários da misericórdia
enviados pelo Papa;
- Perdoar de todo coração a todos e participar do sacramento da reconciliação;
- Superar a corrupção;
- Receber a indulgência;
- Participar da Eucaristia;
- Fortalecer o ecumenismo e o diálogo
inter-religioso;
- Converter-se.
Vivendo esta experiência de conversão,
certamente se colherá os frutos da misericórdia que o Senhor certamente enviará
abundantemente. Procure sua paróquia,
sua comunidade e faça este percurso de
graças e bênçãos de Deus.

FORMAÇÃO
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ADVENTO
O Ano Litúrgico começa com o tempo do Advento; um
tempo de preparação para a Festa do Natal de Jesus. Este foi o
maior acontecimento da História: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Dignou-se a assumir a nossa humanidade, sem
deixar de ser Deus. Esse acontecimento precisa ser preparado
e celebrado a cada ano. Nessas quatro semanas de preparação, somos convidados a esperar Jesus que vem no Natal e que
virá no ﬁm dos tempos
O Advento é carregado de esperança, É Tempo de paz, de
harmonia, de solidariedade e amor fraterno. devemos estar
vigilantes, atentos , antenados e conectados com Deus. A
Justiça e o direito são fundamentos do reino do Messias, que
vai nascer. E neste seu os pobres, os humildes e mansos de
coração serão exaltados.

Menino Deus. Despertemo-nos, porque a noite vai
avançando e o dia vem.
Para isso a melhor preparação é uma boa conﬁssão
que nos santiﬁca. Fiquemos
alertas, abandonemos as
trevas, e andemos na luz.
Fiquemos atentos, pois
revestido de nossa fragilidade, Jesus nasceu em Belém, e
revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez. Que ele nos
mostre em oração e na prática do amor fraterno .
Estes são conselhos e admoestações próprias do Advento.

O Advento é o tempo de prepararmos nossos corações,
endireitarmos os caminhos tortuosos para a chegada do

NOVEMBRO AZUL
Semelhante ao Outubro Rosa das mulheres para a prevenção do câncer de mama, o
Novembro Azul tem como foco a população masculina em relação aos riscos e à
prevenção do Semelhante ao Outubro Rosa, em que uma vasta programação em todo
o país chama a atenção câncer de próstata. Esta doença é a segunda mais comum
entre os homens e a sexta mais comum no mundo, de acordo com o
Instituto Nacional do Câncer (INCA).
A campanha Novembro Azul foi lançada em 2008 , ela é muito
recente se comparada aos cuidados relativos à mulher. Mas,
mesmo sendo uma ação relativamente nova, já tem surtido
efeito e levado uma quantidade maior de homens a procurar
um especialista. “Está havendo uma procura maior desde
quando começou a campanha. O Novembro Azul é uma forma
de incentivo à prevenção da doença”, explicou o urologista.
De acordo com os especialistas, homens a partir dos 40 anos de
idade já precisam ﬁcar mais atentos mesmo antes de aparecerem
alguns sintomas mais ligados à doença como aumento da frequência da urina,
diﬁculdade para urinar, ou mesmo, observar se há presença de sangue nela. Como
parte da prevenção, além da consulta e do exame clínico de toque retal, os homens
precisam fazer ultrassom da próstata e exames de sangue.
Além dos sintomas, homens que possuem histórico familiar de câncer de próstata
também devem redobrar os cuidados. Os médicos ressaltam ainda que os negros têm
maior propensão em ter câncer de próstata. “É melhor prevenir e começar antes
procurando um urologista. A medicina preventiva é confortável, onde o homem
previne a doença, tem um diagnóstico precoce e uma maior possibilidade de cura”.
Dr. José Roberto Battistetti

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Paróquia Santo Antônio de Pádua
Diocese de Naviraí / MS

Paulo e Aparecida Lima

INTENÇÕES DO SANTO PADRE
DEZEMBRO

Universal
Para que todos experimentemos
a misericórdia de Deus, que nunca
Se cansa de perdoar.
Pela Evangelização
Para que as famílias, de modo
particular as que sofrem, encontrem
no nascimento de Jesus um sinal de
esperança segura.

Sagrado Coração
de Jesus:
venha a nós o
vosso Reino!
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NATAL 2015
Se aproxima uma das datas mais importantes
para nós cristãos: o NATAL! Não queríamos
publicar aqui os velhos “clichês” sobre o que
signiﬁca esta data, então a nossa repórter
Glaucia Bravin, foi buscar respostas sinceras e
inocentes de crianças da Escola Estadual Braz
Sinigaglia de Batayporã. O texto é de Brigido
Mathias Vaz Teixeira, do 5º ano A, aluno da
Professora Amanda Henrique; e os desenhos
são de Milena Bravin de Sá 1º ano A e Bianca
Paião 2º ano A, alunas da Professora Angela
Cristina Krungel de Barros.

ESPIRITUALIDADE

VIROU NOTÍCIA
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IR. SILVIO DA SILVA É O NOVO SECRETÁRIO DA CNBB OESTE 1
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é um órgão da
Igreja Católica, que como o próprio nome já diz, congrega
todos os bispos do Brasil. Sua sede é em Brasília, mas se divide
em outros dezessete regionais, que podem ser de um ou mais
estado brasileiro. Esta divisão de se dá em base à proximidade
ou extensão,
nas cinco regiões do Brasil. O Mato Grosso do Sul representa o Regional Oeste 1, e congrega oito dioceses: Campo
Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Dourados e Três Lagoas.
O Regional tem um bispo que exerce a função de presidente, e o atual, recém-eleito é Dom Dimas Lara Barbosa, Arcebispo de Campo Grande; e tem também uma pessoa, que articula
e dinamiza toda a atividade Pastoral e Administrativa, que é o
secretário executivo. E foi para a função de secretário executivo, que no dia vinte cinco de outubro, a CNBB escolheu e
nomeou o Ir. Silvio da Silva.

O Ir. Silvio da
Silva é religioso
Pobre Servo da
Divina Providência.
Atualmente
ele
desenvolve
sua
missão em nossa
Paroquia,
como
assessor de várias
pastorais paroquiais,
e na Diocese de Naviraí, assessora a Pastoral da Juventude, a PJ. Agora com esta
sua nova missão, dividirá seu tempo entre estas três frentes
de missão.
Que o Senhor abençoe e ilumine este nosso irmão, para que
antes de qualquer coisa seja ﬁel ao seu chamado, e sirva a
Deus, servindo os Seus ﬁlhos.

DIA DOS FIÉIS DEFUNTOS
A Dia dois de novembro traz consigo, a melancolia da
ausência e a desconfortante sensação de perda, mas para os
cristãos, é o dia de reverenciar e homenagear, aqueles que nos
precederam na glória de Deus. Portanto para os católicos, não
existe homenagem e recordação melhores, que a celebração

da Santa Missa, na qual nós humanos, temos o privilégio de nos
reunirmos com a Corte Celeste para darmos gloria e louvor a
Deus, autor da nossa vida. E como acontece todos os anos,
como comunidade fomos celebrar este momento no cemitério
municipal da nossa Cidade.
Fotos:
Nova News

O CORPO DE CRISTO...
Não é mágica é real! O que a nossa comunidade presenciou na noite do dia quatorze de novembro foi simplesmente místico.
Noventa e hum adolescentes, receberam pela primeira vez a presença física de Deus na Hóstia e no Vinho consagrados.
Não foi emoção barata, foi mesmo presença de Deus no meio da nossa comunidade. Foi bonito de ver os pais, que procuravam
seus ﬁlhos no momento de entregar as velas para a renovação das promessas batismais, num gesto de entregar nas mãos dos
ﬁlhos a fé, que até agora eles haviam protegido.
Deus continua a morar em nosso meio e se revela sempre, mas na primeira Eucaristia Ele se faz mais visível e mais vizinho do
seu Povo. Parabéns a todos os adolescentes, às suas famílias e à comunidade.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA • EDIÇÃO 2 • PÁGINA 7

VIROU NOTICIA

TEMPO DE ASSEMBLÉIA
A assembleia é o espaço onde a comunidade cristã se revê e se programa para dar continuidade à sua missão de evangelização.
No ﬁnal de cada ano, é praxe fazer as assembleias paroquiais, foraniais e diocesanas.
No dia quatorze em Nova Andradina, as seis paroquias da região se reuniram para prepararem a assembleia da diocese, que
aconteceu nos 27, 28 e 29 em Naviraí.
E no dia três de dezembro foi a vez da nossa paroquia, representada pelos coordenadores das pastorais, serviços e movimentos, realizasse a sua assembleia local, onde se votou o Plano Paroquial para os próximos três anos.

LEIGOS CALABRIANOS EM PONTA PORÃ
No dia quinze de novembro, Ponta Porã, a mais nova comunidade calabriana no Mato
grosso do Sul, sediou o segundo encontro anual de Leigos Calabrianos. Normalmente
participam destes encontros só os coordenadores dos sete grupos de Leigos Calabrianos
do Estado, mas neste estiveram presentes também os Leigos que formam a Comissão
Organizativa do III Encontro Nacional, que em 2017 ocorrerá em nosso Regional.

CAMINHO NEOCATECUMENAL PREPARA 2016
Entres os dias 19 e 22 de Novembro, 4 equipes
de catequistas do Caminho Neo-catecumenal de
Batayporã, mais uma Vocacionada estiveram em
Dourados para participarem da Convivência de
Inicio de Curso juntamente com todas as equipes
do Estado e mais uma equipe de Itinerantes de
Mato Grosso. Esta Convivência de formação rege
todos os trabalhos do ano seguinte, sendo como
um marco de inicio de todos os trabalhos das
equipes.

O PROVINCIAL DOS POBRES
SERVOS EM BATAYPORÃ
O Pe. Gilberto
Bertolini, Provincial
dos Pobres Servos
da Divina Providência, esteve visitando rapidamente a
nossa comunidade
religiosa no dia
dezenove.
O
Provincial
anualmente visita
todas as comunidades da Congregação, para conversar com os religiosos sobre si mesmos e
sobre a missão. Desta vez o tempo não
permitiu, mas esperamos que nas próximas
visitas, o Pe. Gilberto tenha um contato
também com a Comunidade Paroquial.

FIQUE LIGADO
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DIZIMISTAS ANIVERSÁRIANTES - DEZEMBRO
02/12
02/12
02/12
04/12
04/12
05/12
05/12
05/12
05/12
06/12
07/12
07/12
07/12
07/12
08/12
08/12
08/12
09/12
10/12
10/12
12/12
12/12

ODETE MAGRO VIDOTTE
MAURICIO H. DA SILVA PEREIRA
MARIA DA GRAÇA C. P. BONFIM
MARIA TEREZINHA VIANA
CÍCERA LÚCINDA F. MARTINS
SIMONE P. DA SILVA SIQUEIRA
SALETE VANAZZI MARCON
MARIA GISELE COSTA
BARBARA Mª M. DE ALMEIDA
JOVELINO PESSOA DA SILVA
LAIS CASTRO DA ROCHA
JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA
CLEIA VALÉRIO DE SOUZA
KEILA GARCIA FRANCO
MANOEL HENRIQUE DAS NEVES
MARIA DE LOURDES RIBEIRO
LUZIA DA C. PERETE EUZEBIO
PEDRO POLLI
JÚNIOR CESAR DE SOUZA
DEBORA VANUSSA G. SANCHES
VALDECI CARVALHO BORGES
SIRLEI FERREIRA DE ARAUJO

DIZIMISTAS ANIVERSÁRIANTES
DE CASAMENTO - DEZEMBRO
01/12 ROBERSON PEREIRA WRUCK
ELISANGELA H. MENDES WRUCK
02/12 JOSÉ ANTONIO FRUTUOSO
ALMIRA RAMOS FRUTUOSO
09/12 PERCIO JOSÉ NASCIMENTO
GILVANDA G. NASCIMENTO
09/12 IVONETE F. DE ASSIS MAROPO
JAIME DE CASTRO MAROPO
10/12 JOÃO NOGUEIRA GOZ
ROSELI ALVES NOGUEIRA
10/12 ERENILDA A. S. ALBUQUERQUE
MANUEL ELIAS ALBUQUERQUE
11/12 ELISANGELA APª PIGOSSI COLODINO
JULIO CESAR TEIXEIRA DA SILVA
11/12 ADRIANA APª SANTOS GUEDES
ILSO DEDÉ DA CRUZ
13/12 VERGINIA CAMILA S. DE SOUZA
JOÃO CARLOS DE SOUZA
14/12 MARIA APª DOS SANTOS E SILVA
DIVINO JUSTINO DA SILVA
15/12 CELIA APARECIDA DA COSTA ROCHA
SEBASTIÃO ADOLFO DA ROCHA
16/12 HELENITA ALVES DA C. NASCIMENTO
OSVALDO FÉLIX DO NASCIMENTO
16/12 AUREA CHRISTINA SOUZA FARIA
JOSÉ CLAUDINEI GIACOMINI
18/12 ZELMA DA SILVEIRA SILVA
ALIRIO CONCHETE DA SILVA
18/12 MARIA IZABEL DA SILVA SOUZA
DALCI PAULO DE SOUZA
18/12 EDILENE ALVES DE JESUS
ADRIANO FELICIANO TEIXIERA

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
13/12
13/12
13/12
13/12
14/12
16/12
16/12
16/12
16/12
17/12
17/12
17/12
17/12
17/12
18/12
19/12

RAFAELE B. DIOLINDO DA SILVA
LUZIA MATHIAS T. PAIÃO
KASTOSHI KIYOTA
ELISANGELA C. DE O. SIQUEIRA
DEVANIL APª M. M. DE ALMEIDA
DELFINA MARIA G. DE SOUZA
LUZIA SIQUEIRA
MILTON XAVIER DIAS
GABRIELE B. DIOLINDO DA SILVA
ADÃO APARECIDO CADETTE
ARLINDO COSTA
DARZISA MARIA DE JESUS
HELENA MONTEIRO MINGOTTI
MARIA DA C. DE OLIVEIRA
SILVIA R. DE Q. CARVALHO
SONIA MARIA M. PADUAN ROZ
ARILDO ROGRIGUES DE SOUZA
CLEUZA CRISTINA A. CELESTINO
ARILDO RODRIGUES DE SOUZA
CRISTINA F. DE ASSIS LOPES
DI MARCO GARCIA FRANCO
JOÃO NOGUEIRA VIDAL

22/12 VALTER VAZ
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES VAZ
23/12 SILVIO GONÇALVES DA SILVA
EMÍLIA SOUZA SILVA
24/12 VERA LÚCIA DA SILVA DUARTE
JOSE BARBOSA DUARTE
24/12 ANTONIA DIAS FARIAS
JOÃO CABRAL DE FARIAS
26/12 MARELI LOPES DA ROCHA SANTANA
FANCISCO SANTANA NETO
27/12 MARIA MADALENA F. DE GODOY ENZ
ANTONIO ENZ SOBRINHO
28/12 JOÃO BATISTA DA SILVA DA COSTA
HELENA MONTEIRO MINGOTTI
29/12 JOSÉ MARIA LEITE
MARIA GENILDA LEITE
30/12 JOSEFINE NEVES C. SOMENZARI
ADRIANO CESAR SOMENZARI

PROCLAMAS - DEZEMBRO

DIA 15/12/15
VALDEMIR DIAS FARIAS e
ELIZA DE FÁTIMA FARIAS AMARAL
DIA 26/12/15
WILLIAN PEREIRA WRUCK e
CÍNTIA SERVILHA SOUZA

19/12
19/12
20/12
23/12
23/12
23/12
23/12
24/12
24/12
25/12
25/12
26/12
26/12
27/12
28/12
28/12
29/12
29/12
30/12
31/12

JOSE DA SILVA CARVALHO
VICENTE GALDINO DA SILVA
CARMEN MARIA PERLIN
MARCOS VINÍCIUS BISPO FARIA
MARIA APª DO CARMO CRUZ
SILVIA REIS DA ROCHA
TIAGO TAVARES DE OLIVEIRA
ELISABETE MARIA DE SOUZA
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
CELSO BORIN
RENAN BOM RIBEIRO
MARIA HÉLIA NUNES ROCHA
MIRALDA F. DOS SANTOS
FRANCISCA P. DOS SANTOS
DALCI PAULO DE SOUZA
RUTH DE A. NASCIMENTO
MARIA DULCE DA SILVA
JULIO CESAR TEIXEIRA DA SILVA
ANGELINA VIDOTO VRESK
NEODIR ALVES DE BORBA

