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A Vida venceu a morte! É o grito que 
vem de dentro daqueles que foram toca-
dos por Jesus e pelo seu Evangelho, e se 
colocaram nesse caminho de seguimen-
to. 

Estamos a poucos dias de celebrar-
mos a festa mais importante do nosso 
calendário litúrgico. Páscoa, como bem 
sabemos, significa “passagem”. Da tradi-
ção do Antigo Testamento os judeus 
recordavam na páscoa a passagem do 
povo de Israel pelo Mar Vermelho a pé 
enxuto em busca da terra prometida; 
Deus que age e resgata o seu povo da 
escravidão e vai abrindo os caminhos 
com sua mão poderosa.

Em Jesus Cristo e no Novo Testamen-
to, esta festa toma uma dimensão nova, 
porque foi durante esta festa, em Jeru-
salém, que Jesus foi crucificado, morto e, 
ao terceiro dia, ressuscitou. A partir de 
então, os cristãos celebram este grande 
fato que mudou toda a história da huma-
nidade. Deus veio morar entre nós em 
Jesus, morreu por nós, mas não perma-
neceu aí. Passou da morte para a Vida; e 
com sua ressurreição abriu para nós as 
portas do céu, ou seja, nos concedeu a 
Salvação. 

O Cristo, que por nós morreu e 
ressuscitou, nos envia para que, assim 
como Ele, nós também sejamos promo-
tores de vida e vida em abundância. Con-
tudo, diante das situações que vivemos 

de violência, de intolerância e de 
crises políticas, onde a vida é 
colocada em segundo plano, 
descuidada e mal tratada, pode-
ríamos até nos perguntar: tem 
sentido ainda celebrarmos a 
Páscoa? 

Dos pessimistas até podere-
mos esperar a resposta negativa, 
ou até dramática. Mas dos verda-
deiros cristão jamais. Aquele que 
segue Jesus Cristo carrega em si 

a verdadeira alegria do Evangelho por 
Ele vivido e anunciado; uma alegria que 
perpassa todas as realidades do ser 
humano. 

Do mesmo modo, o cristão é e sempre 
será uma pessoa de Esperança, enten-
dendo essa esperança de maneira ativa, 
isto é, não ficando indiferente ou desa-
creditado diante da realidade desafiado-
ra. Esperança esta que se traduz em 
testemunhar os valores do Evangelho 
acreditando que assim poderemos 
transformar o mundo à luz do Espírito 
Santo.

Espero e rezo para que esta festa da 
Páscoa não seja apenas um feriado, mas 
que de fato seja celebrada recordando o 
grande centro da nossa fé, que é o Misté-
rio Pascal, isto é, Paixão, Morte e 
Ressurreição de Jesus; festividade esta 
vivenciada na comunidade cristã, nas 
celebrações da Semana Santa, e também 
e não menos importante, em nossas 
famílias. Somente assim experimentare-
mos o verdadeiro sentido da celebração 
da Páscoa.

A você, meu irmão e minha irmã em 
Cristo, uma Semana Santa iluminada e 
uma Feliz e Abençoada Páscoa repleta 
de alegria e esperança, que nos vem da 
certeza de que Ele está vivo e presente 
no meio de nós e de que a vida sempre 
vencerá.                              
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por Pe. Nello Vanzo

Amados irmãos e irmãs, boa Páscoa! 
Boa Pascoa do Ano Santo da Misericórdia!

Ressoa na Igreja espalhada por todo o 
mundo o anúncio do anjo às mulheres: 
«Não tenhais medo. Sei que buscais 
Jesus, o crucificado; não está aqui, pois 
ressuscitou (...). Vinde, vede o lugar 
onde jazia» (Mt 28, 5-6).

Este é o ponto culminante do Evange-
lho, é a Boa Nova por excelência: Jesus, 
o crucificado, ressuscitou! Este aconte-
cimento está na base da nossa fé e da 
nossa esperança: se Cristo não tivesse 
ressuscitado, o cristianismo perderia o 
seu valor; toda a missão da Igreja viria 
esgotar-se o seu ímpeto, porque dali 
partiu e sempre parte de novo. A mensa-
gem que os cristãos levam ao mundo é 
esta: Jesus, o Amor encarnado, morreu 
na cruz pelos nossos pecados, mas Deus 
Pai ressuscitou-O e fê-Lo Senhor da 
vida e da morte. Em Jesus, o Amor triun-
fou sobre o ódio, a misericórdia sobre o 
pecado, o bem sobre o mal, a verdade 
sobre a mentira, a vida sobre a morte.

Que grande alegria é receber este 
anúncio: Cristo ressuscitou! É um anun-
cio que deve chegar a cada casa, a cada 
família e, especialmente onde há mais 
sofrimento, aos hospitais, às prisões...

Sobretudo deve chegar a todos os 
corações, porque é lá que Deus quer 
semear esta Boa Nova: Jesus ressusci-
tou, há uma esperança que despertou 
para ti, já não estás sob o domínio do 
pecado, do mal! Venceu o amor, venceu 
a misericórdia! A misericórdia sempre 
vence!

Nós, como as mulheres discípulas de 
Jesus que foram ao sepulcro e o encon-
traram vazio, nos podemos interrogar 
que sentido tenha este acontecimento 
(cf. Lc 24, 4). Que significa o fato de 
Jesus ter ressuscitado? Significa que o 
amor de Deus é mais forte que o mal e a 
própria morte; significa que o amor de 
Deus pode transformar a nossa vida, 

fazer florir aquelas parcelas de deserto 
que ainda existem no nosso coração. E 
isto é algo que o amor de Deus pode 
fazer.

Este mesmo amor pelo qual o Filho de 
Deus Se fez homem e prosseguiu até ao 
extremo no caminho da humildade e do 
dom de Si mesmo, até a morada dos 
mortos, ao abismo da separação de 
Deus, este mesmo amor misericordioso 
inundou de luz o corpo morto de 
Jesus e transfigurou-o, o fez passar à 
vida eterna. Jesus não voltou à vida 
que tinha antes, à vida terrena, mas 
entrou na vida gloriosa de Deus e o 
fez com a nossa humanidade, abrin-
do-nos um futuro de esperança.

Eis o que é a Páscoa: é o êxodo, a 
passagem do homem da escravidão 
do pecado, do mal, à liberdade do 
amor, do bem. Porque Deus é vida, 
somente vida, e a sua glória somos 
nós: o homem vivo (Santo Irineu).

Cristo morreu e ressuscitou de 
uma vez para sempre e para 
todos, mas a força da Ressurrei-
ção, esta passagem da escravi-
dão do mal à liberdade do bem, 
deve realizar-se em todos os 
tempos, nos espaços concretos 
da nossa existência, na nossa 
vida de cada dia. Quantos 
desertos tem o ser humano de 
atravessar ainda hoje! Sobre-
tudo o deserto que existe dentro dele, 
quando falta o amor de Deus e ao próxi-
mo, quando falta a consciência de ser 
guardião de tudo o que o Criador nos 
deu e continua a dar. Mas a misericórdia 
de Deus pode fazer florir mesmo a terra 
mais árida, pode devolver a vida aos 
ossos ressequidos (cf. Ez 37, 1-14).

Eis, portanto, o convite da Páscoa 
deste ano: acolhamos a graça da Ressur-
reição de Cristo! Deixemo-nos renovar 
pela misericórdia de Deus, deixemo-nos 
amar por Jesus, deixemos que a força do 
seu amor transforme também a nossa 
vida, tornando-nos instrumentos desta 

misericórdia, canais através dos quais 
Deus possa irrigar a terra, guardar a 
criação inteira e fazer florir a justiça e a 
paz.

E assim, a Jesus ressuscitado que 
transforma a morte em vida, peçamos 
para mudar o ódio em amor, a vingança 
em perdão, a guerra em paz. Sim, Cristo 
é a nossa paz e, por seu intermédio, 
imploramos a paz para o mundo inteiro.

SANTA PÁSCOA DA MISERICÓRDIA

“... Cristo morreu pelos 
nossos pecados, segundo 
as Escrituras, e que foi 

sepultado e ressuscitou ao 
terceiro dia...”

1Co 15.3,4
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por Ir. Silvio da Silva

Neste número estamos refletindo sobre as Diretrizes 
Gerais da Igreja Católica para o quadriênio 2015-2016, 
também chamada de Documento 102.

A Igreja como toda organização, necessita de normas, 
regras, que lhe ajudem a levar adiante a sua missão, neste 
caso, a missão de “EVANGELIZAR, a partir de Jesus Cristo, na 
força do Espírito Santo, como Igreja discípula, missionária, 
profética e misericordiosa, alimentada pela Palavra de Deus e 
pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos 
pobres, para que todos tenham vida, rumo ao Reino definitivo. 
”

O Documento 102 não é capricho dos Deuses, menos ainda 
fantasia de uma mente desocupada. Se acreditamos na 
presença do Espirito Santo conduzindo a Igreja, precisamos de 
verdade sermos coerentes com esta nossa fé, acreditando, 
que os bispos, sucessores dos apóstolos, falam em nome 
destes. E foram eles, os bispos que aprovaram a orientações 
de como a Igreja deve caminhar ao longo destes quatro anos.

O Documento em si: traz uma breve introdução, onde 
marca de modo incisivo a disposição da Igreja em se tornar 
uma Igreja em estado de missão, sempre voltada para o anún-
cio do Reino.

O Capítulo 1 traz explicitamente Cristo, que valoriza a 
gratuidade e ao mesmo tempo respeita a alteridade, isto é, 
aceitar o outro assim como ele é. Assim a Igreja acolhe o firme 
propósito  do Papa Francisco de fazer com nos tornemos  uma 
Igreja “em saída”, “casa aberta do Pai”, em contínua conversão 
em vista da missão que lhe foi confiada. A ação evangelizadora 
é apresentada como consequência da fidelidade da Igreja a 
Jesus Cristo. A missão da Igreja é continuação da missão de 
Cristo.

Existe uma doença grave na sociedade, que já infectou a 
Igreja: a “globalização da indiferença”, isso é o que reflete o 
Capitulo 2, e por esta razão o Documento alerta que é urgente 

a necessidade de “globalização da solidariedade”. A Igreja é 
chamada a cumprir a sua missão evangelizadora, que deve ser 
feita numa perspectiva pastoral, à luz do Evangelho, como 
discernimento dos sinais dos tempos. Frente à esta realidade 
de mudança de época, cada católico é   convocado à responsa-
bilidade pessoal; necessita de retidão e fidelidade a Cristo no 
pensar, sentir e agir; defender, promover e testemunhar a 
vida; não se acomoda; testemunhar com engajamento, deter-
minação, paixão pelo Reino e sua justiça e, não permitir que 
lhe roubem a força missionária.

Em todas as situações aparecem sempre aqueles aspectos, 
que se constituem em objeto de urgências. Nos Capítulos 3 e 
4, o Documento vislumbra cinco urgências, acolhidas da Encí-
clica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium. que hoje espe-
lham e refletem a situação que vive a Igreja no Brasil:

1. Igreja em estado permanente de missão; Igreja: A Igreja é 
missionária por natureza. Existe para evangelizar, por isso 
precisa sair da própria comodidade e ter a coragem de alcan-
çar as periferias que precisam da luz do Evangelho.

2. Igreja: casa de iniciação à vida cristã;

3. Igreja: lugar de animação bíblica da vida e da pastoral; 

4. Igreja: comunidade de comunidades; 

5. A Igreja a serviço da vida para todos.  

Essas são as orientações gerais da nossa Igreja Católica a 
nós, que cada domingo na participação da Santa Missa, de pé, 
e alto e em bom tom professamos a nossa fé. Se estas são as 
normas da Igreja e juramos obedece-las e sermos fieis, não se 
podemos andar por aí resmungando ou nos lamentando com a 
sua proposta. A fé exige respeito e fidelidade. Se temos dúvi-
das, vamos procurar quem nos esclareça. Vamos ler os docu-
mentos, estudados e pensados pelos nossos bispos. Vamos 
criar uma cultura de obediência e serviço à nossa mãe, que 
sempre nos acolhe e nos oferece o alimento espiritual da 
nossa fé, a Palavra, a Eucaristia e a Reconciliação.

DIRETRIZES GERAIS DA 
AÇÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA NO BRASIL

Universal: Famílias em dificuldade
Para que as famílias em dificuldade recebam os apoios necessários e as crianças possam crescer 

em ambientes saudáveis e serenos.

Pela Evangelização: Cristãos perseguidos
Para que os cristãos discriminados ou perseguidos por causa da sua fé permaneçam fortes e 

fiéis ao Evangelho, graças à oração incessante de toda a Igreja.

INTENÇÕES DO SANTO PADRE - MARÇO / 2016
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Todos os domingos, os católicos que participam da celebração 
da Missa ou da Palavra são convidados a renovarem a sua profis-
são de fé publicamente, ou seja, reza, em voz alta a Oração do 
Creio, que testemunha a sua adesão à proposta do Deus Trindade 
expressa pela Santa Mãe Igreja. Mas afinal o que é o Creio?

 Para responder esta pergunta convidamos nosso irmão, Alex 
Rodrigues de Souza, Coordenador da Pastoral do Batismo em 
nossa Paróquia.

No início do cristianismo, se fazia uma preparação para 
receber o Batismo que durava em média de 3 a 4 anos, chama-
da catecumenato.

 Os catecúmenos, precisavam viver como verdadeiros 
cristãos para receberem o Santo Batismo, por isso precisavam 
professar a fé em nome do "Pai Todo-poderoso, o Criador, 
Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito 
Santo, na Santa Igreja".

 A partir do século IV, com a conversão do Imperador Cons-
tantino ao cristianismo, deixou-se de fazer o catecumenato 
em virtude da grande quantidade de seguidores que o cristia-
nismo começou a receber, e o Batismo de adultos, aos poucos 
foi perdendo espaço para o batismo de crianças.

 A partir daí a primeira profissão de fé, passou a ser feita no 
Batismo, uma vez que este é realizado em nome da Santíssima 
Trindade. No momento que recebemos o Batismo, o perdão 
que recebemos é tão pleno e completo, que não nos resta nada 
a pagar (seja o pecado original, seja os pecados realizados por 
nossa própria vontade). Porém, a graça do Batismo não nos 
livra das fraquezas ou tentações, pelo contrário, ainda temos 
que combater contra o pecado que nos quer arrastar ao mal.

 No Século ll, no norte da África, Tertuliano mencionava que 
aquele que iria ser batizado, primeiro renunciava a satanás e 
depois pronunciava publicamente a adesão à fé cristã (como é 
feito até hoje).

 Em torno de 215dC, S. Hipólito, descrevia no rito do Batis-
mo da Igreja de Roma, relatando o texto fixo do rito: já na água, 
antes da imersão, o ministro fazia as perguntas; “Acreditas em 
Deus, Pai todo poderoso?   Acreditas em Jesus Cristo, Filho de 
Deus, que nasceu por obra do Espírito Santo da Virgem Maria? 
A  fé consistia em responder o "Creio".  

 Desde a primeira metade do século lV, se conhecem textos 
resumidos, utilizados para proclamar formalmente a adesão à 

Igreja. A forma inicial de professar a fé em Cristo, era de decla-
rar "Jesus é o Senhor" (1Cor 12,3) ou "confessar com tua boca 
que Jesus é o Senhor, e acreditar no coração que Deus O 
ressuscitou dos mortos" (Rm 10,9). Em outras Igrejas da época 
do Novo Testamento, a confissão central foi, que Jesus era de 
modo único "Filho único de Deus" (1Jo 4,15).

 A entrega do Credo da Igreja (traditio symbolli) aos catecú-
menos, marcava um passo na etapa avançada para a prepara-
ção do batismo. Pouco antes de serem batizados, os candida-
tos assinalavam o fim da instrução pré-batismal com o rito da 
Redditio Symboli (professando a fé). Santo Agostinho relata 
nas Confissões, como se fazia isso em Roma em torno de 355 
dC quando o erudito Mário Vitorino entrou na Igreja.  Ele que 
era profundo conhecedor das ciências liberais, leitor e crítico 
de tantos livros de filosofia e adorador de deuses pagãos, se 
converte ao cristianismo e professa sua fé publicamente.

 Porém, o Concílio de Nicéia 325 d.C. iniciou um novo movi-
mento ao promulgar um Credo deliberativo para toda a Igreja, 
que pretendia expressar uma parte da regra de fé comum, e 
não para uso dos fiéis individualmente, como expressão de sua 
fé pessoal. O Credo de Nicéia, afirma que o Filho de Deus é 
gerado da mesma substância do Pai.

 Em suma, a profissão de fé, é o ato pelo qual o homem aceita 
a revelação de Deus, publicamente diante da Igreja (batismo) 
e diante do mundo (martírio).

 O martírio é a consumação das promessas feitas no batis-
mo, é o cumprimento perfeito da profissão de fé batismal, é o 
maior testemunho que o cristão pode dar. Ao sacrificar todo 
valor terreno, o mártir professa com fatos, que Deus é 
o Senhor absoluto de sua 
vida. O cristão jamais 
poderá se calar, quando se 
exigir dele dar razão de sua 
fé. A fé oculta no coração 
deve manifestar-se numa 
profissão exterior.

 Quando Jesus foi inter-
rogado por Pilatos, Ele fez 
sua profissão: Pilatos lhe 
disse: "Então, tu és rei?" 
Respondeu Jesus: "Tu o 
dizes: eu sou rei... ” 
(Jo18,37)

A PROFISSÃO DE FÉ

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



PÁGINA 6 • NÚMERO 4 •  PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUAVIROU NOTÍCIA

Todos os anos, desde 1970, acontece o Retiro Espiritual do 
APOSTOLADO DA ORAÇÃO que é voltado à Adoração ao SS. 
Sacramento, Hora Santa pelas vocações sacerdotal e religiosa, 
palestra, abordando temas variados e muito canto. Esse ano a 
palestra proferida pelo Irmão Sílvio foi sobre "Os dons da 
Misericórdia". Terminamos com santa missa, almoço partilha-
do e comemoração de 40 anos de casamento de uma de nossas 
irmãs. É maravilhoso!!!

RETIRO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Num primeiro momento esta expressão provoca um impac-
to estranho, a impressão que se tem é de que se está banali-
zando a pessoa de Jesus Cristo, mas não é nada disso. Pelo 
menos não o é para o Serviço de Animação Vocacional (SAV) e 
a Pastoral da Juventude(PJ) de Batayporã, que animaram na 
terça de carnaval uma tarde de convívio, animação, formação 
e adoração.

Sem perder a alegria e a animação que sugere o tempo de 
carnaval, um grupo de pessoas de todas as idades, sob o calor 
de 40º graus, se encontrou para vivenciar uma experiência, 
que pelo visto agradou a todos. O carnaval com Cristo foi um 
carnaval também com os irmãos e irmãs, em torno da Palavra 
de Deus, da diversão, da mesa fraterna e da Eucaristia, foi de 
verdade uma festa, no verdadeiro e extensivo sentido da pala-
vra.

Quem participou gostou e já se está falando da segunda 
edição em 2017. Valeu SAV! Valeu PJ! 

A Comunidade Paroquial é muito 
grata às vossas iniciativas e a vossa 
coragem de se desafiarem.

CARNAVAL COM CRISTO

Em toda Igreja, iniciou nesta quarta-feira, chamada a de “Cinzas” a Quaresma, um 
período de quarenta dias que antecede a Celebração da Páscoa. A quaresma é o tempo 
litúrgico de conversão, que a Igreja marca para nos preparar para a grande festa da 
Páscoa. É tempo para nos arrepender de nossos pecados e de mudar algo de nós para 
sermos melhores e poder viver mais próximos de Cristo.

A Quaresma dura 40 dias; começa na Quarta-feira de Cinzas e termina no Domingo 
de Ramos. Ao longo deste tempo, sobretudo na liturgia do domingo, fazemos um esfoço 
para recuperar o ritmo e estilo de verdadeiros fiéis que devemos viver como filhos de 
Deus.

CONVERTEI-VOS E CREDE NO EVANGELHO!

por Odete Sãovesso

Padre Nello chegou à Paróquia Santo Antônio no entardecer do dia 12 de fevereiro de 2016, vindo de Osório, Rio Grande do 
Sul, para formar a Comunidade Religiosa juntamente com o Pe. Everton e o Ir. Silvio.

Natural de Verona, Itália, Pe. Nello veio para o Brasil em missão. No dia 16 de dezembro de 1966 desembarcou no Porto de 
Santos e seguiu para Farroupilha/RS, permanecendo ali até 1985, sendo transferido para São Luiz do Maranhão, para trabalhar 
com meninos de rua.

No ano de 1988 foi para a Angola, onde atuou por 14 anos. Em 2002 retornou ao Brasil, com destino a Nova Andradina/MS. 
Durante o ano de 2008 atendeu as Paróquias de Taquarussu e Batayporã, sendo novamente transferido 
para Angola com a missão de trabalhar com as Vocações e com a responsabilidade de ser Reitor do Semi-
nário. O retorno ao Brasil ocorreu em 2014, quando na cidade de Porto Alegre/RS renovou sua docu-
mentação de permanência no país. Nesse período, Pe. Nello foi contaminado pelo vírus da dengue e 
malária e após sua cura retornou à Itália para se restabelecer, ficando de junho a outubro de 2015.

Ao desembarcar em Osório/RS ajudou o Pe. Antônio D’allo, entre outubro de 2015 a fevereiro de 
2016.

Ao chegar na Paróquia Santo Antônio de Pádua, o padre sublinhou que Batayporã tem uma comuni-
dade de fé, participação, doação e Oração e, que produz muitos frutos pela generosa participação de 
movimentos leigos engajados.

De coração aberto, Pe. Nello veio para apoiar e ajudar o novo Pároco Pe. Everton, colocando-se 
assim a serviço da Comunidade Paroquial.

CHEGADA DO PE. NELLO VANZO

por Tereza Dan
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A Comunidade Paroquial já vinha sonhando com este momento há muito, finalmente 
o sonho sai das atas do Conselho Paroquial de Pastoral e Conselho Administrativo e 
ganha as paredes do Centro de Catequese. Para o Ano Catequético de 2016, nossos 
catequizandos e seus catequistas, desfrutarão das mesmas salas, mas com uma roupa-
gem completamente nova, que vai desde as paredes coloridas até ao ar condicionado. 
Em 2016 a Catequese terá muito mais conforto e com muito mais cores.

UM SONHO ANTIGO, UM ROSTO NOVO!

por Ir. Silvio da Silva

Esta foi a resposta do Pe. Everton Soares Rodrigues dos Santos, empossado hoje 14 de Fevereiro 
de 2016, como o Novo Pároco, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, Diocese de Naviraí, Mato 
Grosso do Sul.

Diante de seu Pai Senhor Manoel Messias e sua Mãe Dona Alda Maria, sua Irmã Maria Eduarda, 
representantes da sua comunidade de origem Bataguassú e uma Igreja lotada de fiéis paroquianos 
de cidades vizinhas e inclusive de outros estados, como o Rio Grande do Sul, Dom Ettore Dotti, 
Bispo Diocesano de Naviraí, conferiu a posse com plenos poderes ao Pe. Everton, Religiosos da 
Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, de apenas 30 anos e três deles como sacer-
dote. Dom Ettore em sua homilia, refletindo a palavra do Evangelho de hoje, que trazia como tema 
as tentações de Jesus no deserto, lembrou ao novo pároco, que ninguém está isento destas 
mesmas tentações, e principalmente, quem tem a missão de conduzir o Povo de Deus de volta à 
Sua casa. Recordou ainda o Prelado, que é muito importante, que o pároco tenha presente que a 
sua missão principal é de ordem espiritual e de oferecer às pessoas, aquilo que somente o sacerdócio pode 
oferecer: os Sacramentos e a Palavra de Deus, e que o sacerdote-pároco deve ser o primeiro a fazer esta experiência.

Durante a cerimônia, o Pe. Everton fez a sua profissão de fé, recebeu das mãos do Bispo o Evangelho, as chaves da Igreja e do 
Sacrário, a estola como sinal do poder sacerdotal e a água e os santos óleos do Batismo. Nestes símbolos se encerra a grande 
missão de quem foi escolhido do meio do Povo, para se tornar pastor do rebanho.

Pe. Everton em suas breves palavras salientou de que não é melhor nem maior que nenhuma pessoa da comunidade, mas sim, 
é um do povo, que o Senhor escolheu para por a Seu serviço, servindo o Seu Povo escolhido, neste caso o Povo de Batayporã. 
Além de recordar a Dom Ettore, que ele, Pe. Everton foi o primeiro padre ordenado por ele e o primeiro padre ordenado na 
Diocese da Naviraí. A confirmação da aceitação deste pasto por parte do Povo veio pelos vários momentos de manifestação em 
forma de aplausos e colocar-se de pé como a dizer: “sim nós lhe acolhemos! aceitamos-lhe!”.

Quem esteve presente pôde testemunhar a alegria e a expectativa da comunidade católica em receber o novo pároco. Foi 
emocionante a empatia, que já se criou entre o jovem pastor e o seu rebanho. Dom Ettore aproveitou o momento e já no encerra-
mento anunciou oficialmente, que Pe. Everton, além de Pároco de Batayporã exercerá na Diocese a função de Padre Referencial 
para a Pastoral Familiar.

E a festa continuou depois, num almoço de confraternização do novo pároco, seus convidados e os Conselhos de Pastoral e o 
de Assuntos Econômicos.

Ao Pe. Everton a nossa torcida e a nossa prece para que seu ministério seja fecundo e profícuo.

QUERO COM A GRAÇA DE DEUS!
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01/03  EMERSON LUIZ DE SOUZA
02/03  YARA BOFFO NASCIMENTO
02/03  SILVIA MAMEDES DOS SANTOS
02/03  ROSILENE RODRIGUES PESSOA
02/03  OTACILIO LINO
02/03  FÁTIMA D. PINHEIRO DAS NEVES
03/03  MARIA APª DOS SANTOS E SILVA
04/03  AMILTON MARTINI
05/03  ODÍLIA SILVA ARAÚJO
06/03  WILSON COSTA ESPÍNDOLA
06/03  DARLENE RICARTE PEREIRA
06/03  JOSÉ LOPES DA SILVA
07/03  SIMONE WRZECIONEK SILVEIRA
07/03  IR. SILVIO DA SILVA
07/03  ALZIRA MORO MAGRO
08/03  GIVANILDO JESUS SANTOS
09/03  IGIDIO TOMAELLO
09/03  EDNA L. DOS SANTOS FARIAS
10/03  MARIA JOSÉ DA SILVA
11/03  MARIA ROSELI PONTES
11/03  ANA PAULA DE SOUZA PACHECO
11/03  GABRIEL JOSÉ FRUGULI DAN
11/03  APARECIDA R. DOS SANTOS

13/03  RAFAEL SALLES DE OLIVEIRA
13/03  SONIA VRECK VITODO SANTOS
14/03  ZENAIDE PECHIM FIGUEIREDO
14/03  URBINO MONTEIRO DA ROCHA
14/03  RUBALINA CALIXTO DE OLIVEIRA
14/03  RAMONA BARRETO
14/03  JOSÉ SOBRINHO DOS SANTOS
14/03  FERNANDA APª B. DA SILVA
14/03  ELAINE ALVES DE SOUZA
14/03  APARECIDA MARTINS  BORGES
15/03  LUCIENE DA S. SANTOS BONFIM
15/03  CLAUDINÉIA M. DOS SANTOS
15/03  FÁBIO GABRIEL MARAN ARAUJO
16/03  VANILDA GURGEL DE SOUZA
17/03  MARIA V. DE ANDRADE SILVA
17/03  MARIA RACHEL V. DA SILVA
17/03  MARIA JOSÉ DA SILVA
18/03  ISABEL ALVES GONÇALVES DIAS
18/03  HERNANI CIRILO DA SILVA
19/03  MARIA JOSÉ DOS REIS
20/03  LAERCIO DA SILVA
20/03  ANATÁLIA M. DO NASCIMENTO
21/03  MARIA C. DA SILVA COSTA

23/03  VALTER VAZ
23/03  ROSELI DOS SANTOS GREGÓRIO
23/03  JANETE APARECIDA LEITE THILL
23/03  APARECIDA P. LEON FRUGULI
23/03  EDNA RODRIGUES BERGAMO
24/03  IVONE PIGOSSI POLLI
24/03  ROBERTO FRANCISCO BORGES
24/03  JENIFFER MONTEIRO CRUZ
24/03  ANTONIA MOURÃO CHERUBIN
25/03  JOSE DOMINGOS
25/03  GIOVANNA SANCHES SOUZA
26/03  ROSALINA PECHIM FIGUEIREDO
27/03  SANDRO DA SILVA MOREIRA
27/03  VERONICA PINHEIRO DAS NEVES
27/03  GREICIELE ANDRADE SAILVA
28/03  APARECIDO CIMA
29/03  VALDELICE N. DUARTE ENZ
30/03  FABRÍCIO SOARES DA SILVA
30/03  MARIA JESUS MINGOTTI BORGES
31/03  LEANDRO APARECIDO DA SILVA
31/03  MARIA M. FELIPE DE GODOY ENZ

04/03  MAURICIO DA SILVA PAIÃO
                LUZIA MATHIAS TEIXEIRA PAIÃO
10/03  FÁTIMA APª C. MICHELINI
                OLAVO MICHELINI
12/03  JÚLIA CAVALCANTE MOREIRA
                JOSÉ MOREIRA VIANA
12/03  MARIA IZABEL SOARES OLIVEIRA
                NILBERTO NUNES DE OLIVEIRA

14/03  ROSALINA FERREIRA
                MAURICIO ANTONIO RODRIGUES
16/03  MARIA DA GLORIA DOS SANTOS
                JOSÉ SOBRINHO DOS SANTOS
18/03  FREDERICO WRUCK
                MARLENE PEREIRA WRUCK
21/03  CARMEM NEVES PRADO SILVA
                ERIONAL LOPES DA SILVA

26/03  ANTONIO LUIZ DE SOUZA
                ANA MARIA DANTAS DE SOUZA
31/03  JOÃO SOARES SALDANHA ROSA
                MARIA APª NANTES SALDANHA
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juntos, somos igreja


