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córdia, e que em Jesus
Cristo nos garante o
céu. Somos convidados a clamar sempre o
Espírito Santo em
nossa vida e em nossa
caminhada eclesial. É
Ele que nos consagra e
nos envia e garante a
fecundidade
da
missão. Vinde Espírito
Santo!

Estimados irmãos e irmãs, após
termos vivenciado os cinquenta dias do
Tempo Pascal, estamos no contexto da
solenidade de Pentecostes. Celebrar
Pentecostes é recordar a missão que
Cristo conﬁou à Igreja naquele dia em
que, estando os apóstolos e Maria reunidos em oração no cenáculo, receberam o
Espírito Santo na forma de chamas de
fogo.
A partir desta experiência do Espírito
Santo os apóstolos saíram mundo a fora
para pregarem a boa notícia que é o
próprio Cristo e sua ação salvadora; e
ainda hoje, conduzida por este mesmo
Espírito, a Igreja leva adiante essa
missão espalhando por todos os cantos,
que temos um Deus que é amor, miseri-

Celebrar o mês de
maio também nos leva
a olharmos de modo todo especial para a
ﬁgura de Maria, a jovem de Nazaré,
escolhida por Deus para ser a Mãe do
Salvador. Agradecemos a Deus pelo Sim
de Maria a esta missão tão importante e,
acreditando na sua intercessão, lhe pedimos por todos nós que em Jesus também
somos seus ﬁlhos e ﬁlhas, para que
sejamos ﬁéis ao chamado do Senhor.
Que aprendamos de Maria a nos colocarmos a serviço uns dos outros, assim
como ela fez ao saber de sua prima
Isabel.
Ótima leitura e um abençoado mês de
maio.
Pe. Éverton dos Santos
Pároco
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Quando queremos falar de Maria de
Nazaré, por falta de um adjetivo que de
verdade diga tudo o que ela representa,
a gente vai em busca de alguns chavões
ou slogans. Esta nossa reﬂexão não foge
à regra. Precisávamos homenagear a
Mãe de Jesus, neste número, e acabamos por recorrer ao recurso do slogan:
“Maria, o rosto materno de Deus”.
Ninguém viu o rosto de Deus. A bíblia
mesmo diz, que se alguém visse o rosto
de Deus morreria, essa pessoa morreria
(Ex 33, 20), então a gente conclui, que se
Deus tem um rosto, deveria ser muito
parecido com aquele de Maria, já que a
escolheu para ser a Mãe do seu Filho.
Quando comparamos Maria com rosto
de Deus, não estamos falando de um
rosto físico, mas sim, de Maria como
alguém, que assimilou a ﬁsionomia
divina no seu jeito de ser, de viver e de
acreditar.
Santo Agostinho aﬁrma, que a pureza
de Maria foi tão santa e agradável a
Deus, não porque a concepção de Cristo
a preservou, impedindo que fosse violada, mas porque, antes mesmo de conceber Jesus, “ela já a tinha consagrado a
Deus e merecido, assim, ser escolhida
para trazer Cristo ao mundo”. Maria não
foi escolhida, ela já havia escolhido
Deus, consagrado sua vida a Ele, colocando-se inteiramente ao seu serviço, e
esta consagração incluía o matrimonio e
a maternidade; não nos esqueçamos,
que ela era a noiva de José.
A maternidade de Jesus não foi a
causa da grandeza de Maria, ao contrá-

rio, foi a grande de coração e de alma de
Maria, que despertaram os olhos de
Deus, para Maria como a pessoa ideal
para acolher em sua humanidade, Seu
Filho Jesus, a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade. O rosto de Deus, que
reconhecemos estampado no rosto de
Maria, revela a ternura de Deus, o seu
carinho pela Humanidade, que um dia
lhe traiu. A queda da primeira Humanidade pelos gestos de Eva, é redimida,
esquecida por Deus pelos gestos de
Maria. A Genesis, narra o rompimento
da harmonia da criação, pela ingestão de
um fruto, que Deus havia interditado ao
ser Humano, como uma prova de sua
obediência à sua amizade e ao seu projeto de criação. O Novo Testamento,
revela nos Evangelhos, que a salvação
do que estava perdido, se deu, graças a
um outro fruto, não de uma árvore, mas
do ventre de uma Humana, Maria. E a
coisa mais bonita em tudo isso, é que a
salvação não veio a prestações, ocorreu
de uma só vez, na pessoa do Filho
Amado de Deus e de Maria, Jesus, o
Homem de Nazaré, que viveu as
mesmas vicissitudes humanas, exceto o
pecado.
Maria como rosto materno de Deus,
revela um outro aspecto tipicamente divino, a misericórdia. O Papa
Francisco na Bula de proclamação
do Ano Jubilar da Misericórdia,
deﬁne Maria como sendo a Mãe da
Misericórdia, e vai mais além,
quando aﬁrma, que “ninguém,
como Maria, conheceu a profundidade do mistério de Deus feito
homem. Na sua vida, tudo foi
plasmado pela presença da misericórdia feita carne. A Mãe do
Cruciﬁcado Ressuscitado entrou
no santuário da misericórdia
divina,
porque
participou
intimamente no mistério do seu
amor. Ao pé da cruz, Maria, é
testemunha das palavras de
perdão que saem dos lábios de
Jesus. O perdão supremo
oferecido a quem O cruciﬁcou,
mostra-nos até onde pode
chegar a misericórdia de
Deus. Maria atesta que a
misericórdia do Filho de Deus

CAPA

não conhece limites e alcança a todos,
sem excluir ninguém” (n. 24). Aqui
aparece nitidamente a ﬁsionomia
divina, que se transﬁgura no rosto de
Mãe de Maria.
Os católicos de todos os ritos e todos
os continentes, entendem a proximidade de Deus nas suas necessidades, a
partir da presença de Maria e é por isso,
que em cada recanto do mundo, existe
uma Nossa Senhora com sensibilidades
e características de cada realidade.
Pensemos, em Nossa Senhora Aparecida, que atrai para seu Filho Jesus,
milhões de ﬁéis, que na contemplação
do seu rosto de Mãe, acolhem a proposta de salvação e de Reino Dele.
A nossa comunidade seria muito mais
fraterna e missionária, se seguisse a
orientação de Maria, no seu jeito
simples de evangelizar: “fazei tudo
quanto ele vos disser” (Jo 2,5). O rosto
humano de Deus revelado por Maria,
nos desaﬁa a vivermos a experiência
cristã do serviço; praticando uma
religião que não seja estéril, mas cheia
de vitalidade e que produza frutos de
caridade. O gesto de lavar os pés, que
Jesus protagonizou na última ceia com
seus discípulos, não foi uma atitude do
acaso,
foi
a

CAPA
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expressão, daquilo que aprendera da
sua Mãe na relação com a comunidade
de Nazaré. Desde o seu primeiro
momento de humano, Jesus experimentou a grandeza de Sua Mãe como servidora daqueles que mais necessitavam.
As qualidades e virtudes humanas, que
tanto exaltamos em Jesus, Ele as adquiriu da sua Mãe. Foi ela, que lhe ensinou
tudo o que um homem precisava saber
para ser o que Ele se tornou.
Não poderíamos deixar de chamar
atenção sobre a inﬂuência, que Maria
teve na Família de Nazaré. Na Exortação Pós Sinodal, “Amoris Laetitia”,
sobre o amor na família, recém-publicada pelo Papa Francisco, ele aﬁrma que
“as mães são o antídoto mais forte
contra o propagar-se do individualismo
egoísta. São elas que testemunham a
beleza da vida. Sem dúvida, uma sociedade sem mães seria uma sociedade
desumana, porque as mães sabem
testemunhar sempre, mesmo nos piores
momentos, a ternura, a dedicação, a
força moral” (n. 174). A Mãe de Jesus
não foge a esta regra, a sua presença na

Igreja, é a certeza de que os ensinamentos do seu Filho estarão garantidos. E
onde se pode melhor experimentar a
presença materna de Deus senão na
família?
Por isso é urgente, que a Igreja como
um todo, mas principalmente a nossa
Comunidade Paroquial, assumam um
compromisso urgente em rearticular a
Pastoral familiar como alavanca de uma
evangelização efetiva e eﬁcaz. Se a
Igreja não é mais atuante é porque ao
contrário de Jesus de Nazaré, não tem
um ponto de lançamento e porto seguro
de retorno, a família. Neste sentido,
Maria de Nazaré, o rosto da ternura e do
acolhimento nos dá um grande exemplo
e ao mesmo tempo se torna um grande
desaﬁo para a nossa Igreja: tornar-se o
rosto materno de Deus, que educa seus
ﬁlhos na fé.
Seguindo o norte dado pelo Papa
Francisco, gostaríamos de concluir esta
nossa reﬂexão apontando um lugar
muito concreto e totalmente objetivo,
para que o rosto materno de Deus
estampado no rosto de Maria, se torne

realidade na Igreja e de maneira toda
especial em nossa Paróquia de Santo
Antônio de Batayporã, a Pastoral familiar. Em Amoris Laetitia, o Papa escreve:
“A pastoral familiar deve fazer experimentar que o Evangelho da família é
resposta às expectativas mais profundas da pessoa humana: a sua dignidade
e plena realização na reciprocidade, na
comunhão e na fecundidade. Não se
trata apenas de apresentar uma normativa, mas de propor valores, correspondendo à necessidade deles que se constata hoje, mesmo nos países mais secularizados (n. 201).
Nosso desejo é que a verdadeira
homenagem à Mãe de Jesus, seja a
nossa conversão do coração, mas principalmente pastoral, isto é, que tenhamos
a capacidade, a vontade e a coragem de
imitarmos suas atitudes e seus gestos,
que foram todos de missionariedade e
profecia. Que Maria, o rosto materno de
Deus, ajude-nos a transformarmos os
nossos rostos humanos em ﬁsionomias
divinas, com a mesma feição de Jesus de
Nazaré.

QUEM É ESSE DEUS?
Esse Deus é um Deus que nos provoca a reﬂetir sobre nossa
capacidade de amar, sobre nossa capacidade de sermos
obedientes a um plano de salvação. Esse é um Deus que se fez
do nosso tamanho para alcançar nosso coração em sua totalidade. Esse é um Deus que se fez homem e viveu em tudo a
condição humana (menos o pecado) para compreender a
essência humana, e, para isso escolheu vir ao mundo pelo seio
de uma mulher. Não tem como falar de Jesus, sem falar de
Maria, pois foi através dela que o Salvador veio ao mundo.
Deus poderia ter escolhido enviar seu ﬁlho ao mundo de
qualquer forma, com riqueza, com reconhecimento e honrarias, mas ESCOLHEU enviá-lo através de uma mulher, uma
jovem pobre, da pequena cidade de Nazaré, uma carente
região da Galileia. Deus não escolheu Maria porque ela era
especial, mas ela se tornou especial porque foi escolhida por
Deus.
Aos 15 anos de idade (aproximadamente), Maria, recebe a
visita do Anjo Gabriel. O Evangelista Lucas narra esse acontecimento: “O anjo entrou onde ela estava e disse: ‘Alegre-se,
cheia de graça! O Senhor está com você!’ Ouvindo isso, Maria
ﬁcou preocupada, e perguntava a si mesma o que a saudação
queria dizer. O anjo disse: ‘Não tenha medo, Maria, porque
você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ﬁcar
grávida, terá um ﬁlho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será
grande e será chamado ﬁlho do Altíssimo’” (Lc 1, 28-33).
Diante desse anúncio, Maria, que era noiva de José e
virgem, preocupa-se apenas em saber como isso aconteceria,
como ﬁcaria grávida, ao que o Anjo responde: “O Espírito
Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com tua
sombra. Por isso o Santo que vai nascer de você será chamado
Filho de Deus.” (Lc 1, 35). Maria nos surpreende em muitos
aspectos, um deles é o fato de ignorar todos os riscos a que se
submeteria se aparecesse grávida sem estar casada, como
explicaria ao noivo, aos pais, e à comunidade? Seria um escândalo que poderia lhe custar a vida, mas Maria não se deixa
levar pelo medo, e convictamente diz SIM ao projeto de Deus,

certa de que Este não a deixaria desamparada, colocando-se
inteira à vontade do Pai.
A Virgem Maria foi o instrumento com o qual Deus realizou
a Redenção que não só nos livra do pecado e reconcilia com o
Senhor, mas converte-nos em ﬁlhos, entrega-nos uma mãe, a
mesma que gerou o Verbo. Por Maria a salvação veio ao
mundo!
Maria é nossa mãe. Foi-nos dada como mãe pelo próprio
Jesus do alto de sua cruz. Ao entregá-la a João, é a nós que
entrega. Este gesto não foi apenas um carinho a mais para
conosco: foi uma grande necessidade, porque isto é necessário para a salvação de cada um de nós.
Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, por isso
não pode ser considerada uma mulher qualquer. Ela gerou o
Filho de Deus por obra do Espírito Santo.
Maria é modelo de obediência a Deus, capaz de renunciar
seus sonhos para viver os planos d’Ele. A Igreja não adora
Maria, mas tem admiração e veneração por ela.
A Virgem é considerada a medianeira de todas as graças, ela
alcança das mãos de seu amado ﬁlho, Jesus, aquilo de que
necessitamos. Ela é a “ponte” entre nós e Deus. São Luiz de
Montfort, grande defensor de Nossa Senhora, dizia: “Deus
reuniu todas as águas e deu o nome de mar, reuniu todas as
graças e deu o Nome de Maria.”
Maria fez e continua fazendo grandes obras pela graça de
Deus. Somos testemunhas de seu auxílio em nossas fraquezas
cotidianas. Ao nos lembrarmos de Maria a presença de Jesus
se faz real em nós. Que Maria nos guie pelo caminho da fé, e
que a seu exemplo saibamos dizer SIM ao projeto de Deus e
que possamos nos entregar a esse plano conﬁando plenamente na proteção do Pai.
Nossa Senhora, rogai por nós!
Júlio e Elisangela Pigossi
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ESPIRITUALIDADE

"Enquanto peregrinarmos, Maria será a Mãe
educadora da fé. Ela cuida para que o Evangelho
nos penetre intimamente, plasmem nossa vida de
cada dia e produza em nós frutos de santidade. Ela
precisa ser cada vez mais a pedagoga do Evangelho" (Lumen Gentium)
Estamos no mês de maio, mês dedicado a Maria, Mãe de
Deus e nossa Mãe. Falar de Maria é lembrar uma mulher que
tem o papel especial na história da salvação da humanidade e
que deu total acolhimento à Palavra de Deus. Ao falar de
Maria, três palavras se destacam: ouve, guarda e frutiﬁca.
Motivo pelo qual ela é para nós católicos, modelo de discípula
missionária de Jesus Cristo.
Maria é aquela que ouve a palavra de Deus com alegria. Ao
receber a notícia do anjo que seria mãe do Salvador, se coloca
totalmente a disposição do Senhor: "Eis aqui a serva do
Senhor, faça-se em mim segundo a Tua Palavra" (Lc 1,38).
Maria recebe a importante missão de ser mãe de Cristo, de
educá-lo humanamente. Ao mesmo tempo, ao dizer seu sim,
ela inicia um processo pedagógico, de amadurecimento de sua
fé. Nesse processo, Deus concede à Maria as luzes necessárias
para responder, mas ela precisa a cada passo conﬁar muito em
Deus, já que muitas coisas não estavam totalmente claras,
nem ela sabia exatamente como todas as promessas de Deus
se realizariam. Assim também nós, precisamos como Maria,
buscarmos sempre o Plano de Deus para nós, entendermos
que depende da nossa escuta e meditação conhecê-lo e
cumpri-lo. Deus sempre tem a iniciativa, Ele chama, mas cabe a
nós respondermos. Enquanto na Santíssima Virgem, a Igreja
alcançou a perfeição sem mancha ou ruga que lhe é própria; os
ﬁéis, no entanto, ainda têm que trabalhar para vencer o
pecado e crescer na santidade; por isso, em Maria temos o
modelo de virtude sobre toda a família dos eleitos. Foi,

sobretudo, a partir do Concílio de Éfeso (431) que o culto à
Maria, cresceu admiravelmente, na veneração, amor,
invocação e na imitação.
Porém, vivemos num mundo de individualismo e egoísmo,
no qual estamos centrados em nós mesmos, colocando Deus
como um produto a mais no mercado, ao nosso dispor. Maria é
uma mulher de fé, que se deixa educar por Deus. A palavra
educar vem de “educere” (guiar para fora). Maria, após a
anunciação (sai de seus projetos) vai ao encontro do outro, vai
visitar e ajudar sua prima Isabel, já idosa, e também anunciar e
testemunhar Jesus. Vivemos hoje numa sociedade barulhenta,
apressada, onde é difícil ouvir o outro e até a nós mesmos. A
Virgem Mãe nos ensina que é preciso parar para ouvir a voz
interior, em sua atitude silenciosa e devoção, ela nos mostra
Jesus. Nos mostra, que seguir os passos de Cristo, não quer
dizer que teremos uma vida tranquila e sem cruzes
(problemas), más que com Ele, é possível superar os desaﬁos
até chegar à vida eterna.
Assim, a devoção à Virgem Maria nos coloca mais perto de
Cristo, mais perto de Sua vontade: "fazei tudo o que Ele vos
disser" (Jo 2,5b).
Que Maria interceda à Santíssima Trindade, para que cada
cristão possa ﬁrmar cada vez mais no segmento de Jesus
Cristo, ouvindo sua Palavra e colocando-a em prática.
por Alex Souza

FORMAÇÃO
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PENTECOSTES: O AMOR QUE JORRA DO LADO ABERTO DE CRISTO
Dizer Pentecostes, ou nascimento da
Igreja é a mesma coisa. Jesus na cruz,
quando ferido no seu coração pela lança
do soldado, deixou jorrar água e sangue,
que depois se tornariam unção e vida
para aqueles, que optassem em continuarem sua proposta de Reino. E foi bem
assim, o sangue e água jorrados, se
converteram em uma torrente de amor
de verdade, ou seja, uma experiência
profunda do Amor Divino, que ﬁsicamente se despedia da Raça Humana,
mas que ao mesmo tempo permaneceria no sopro que regenera qualquer
realidade humana ferida, que queira
retornar ao convívio ﬁlial com Deus, o
Espírito Santo.
Foi no dia Pentecostes,que os apóstolos, que covardemente tinham se escondido, amedrontados com o que lhes
poderia acontecer, por terem sido adeptos de um novo Projeto de Vida: a vida
em plenitude, escacaram as portas e
gritaram aos quatro ventos, que Deus
havia ressuscitado Jesus dos mortos; e o
primeiro sinal da universalidade da fé
no Ressuscitado, foi exatamente a capacidade dos ouvintes, provenientes de
todos os cantos da terra compreenderem na própria língua aquela nova mensagem. Mataram o homem Jesus, mas
não haviam calado a sua voz e muito
menos emudecido a sua mensagem.
Em se tratando de Pentecostes, que é
a manifestação visível e concreta do
Espirito Santo, Jesus em suas pregações
já vinha alertando, para que não se brincasse com Ele, o Espirito. O Espirito
Santo é o Amor. Portanto por compreensão, é o verdadeiro Deus, pois Deus é
Amor. Jesus, disse, que se alguém falasse (blasfemasse) contra o Espirito
Santo, não alcançaria perdão nem neste
século nem no século vindouro. (Mt. 12,
32), ou seja, estava perdido para
sempre. O que signiﬁca dizer, que quem
rejeita a luz do Espírito, a sua presença,
rejeita Deus, e quem rejeita Deus, vive e
viverá para sempre na escuridão, e, por
conseguinte padecerá as duras penas da
solidão e abandono.
E rejeitar Deus não signiﬁca naqueles
momentos de fraquezas humanas, se

revoltar com Deus, ou ameaçar de abandoná-Lo. Rejeita Deus, quem tem plena
consciência e conhecimento da sua
presença, e mesmo assim, O ignora; pior
ainda, incita outros a ignorarem-No. O
exemplo mais concreto disso, está nas
palavras ditas por Jesus aos fariseus,
naquela série de “ai de vós”: “Ai de vós,
escribas e fariseus, hipócritas! Pois que
percorreis o mar e a terra para fazer um
prosélito; e, depois de o terdes feito, o
fazeis ﬁlho do inferno duas vezes mais
do que vós” (Mt 23,15). Não evangeliza
é pecado, mas o pecado maior é você
atrair alguém para a Igreja e depois
torna-lo pior do que ele era antes.
O Espírito Santo, faz novas todas as
coisas, mas em relação às pessoas, só se
renovam no Espirito, aquelas, que se
deixam tocar por Ele. O amor não força
e nem violenta ninguém, o amor só é
amor porque não retribui, mas é assumido como amor.
Amar a Deus, não exige retribuição,
assim como Ele ama de graça, quer
também, que quem quiser viver um
amor de verdade, o faça na gratuidade e
no desprendimento. A Igreja, que jorrou
do lado aberto de Cristo, no Pentecoste,
não é uma Igreja de barganha, de negociação, mas sim uma Igreja aberta, de
onde jorram o batismo e a graça. Ou
seja, o que alimenta a experiência do
viver em Cristo é a força, que vem da
presença do Espírito, que diante da
indiferença
do mundo
em relação à
sua presença, “intercede por nós
com gemidos
inexprimíveis”
(Rm
8,26). Celebrar Pentecostes,
é
recordar, que
fomos gerados para a fé
no útero do
Amor, que é a
Igreja; e é por

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

meio desta Igreja, com todos os seus
meios, que chegaremos face a face com
Deus, quando chegar o nosso momento
ﬁnal.
Em muitas situações nos perguntamos, o que será do futuro da Igreja?
Com medo, que alguém com suas atitudes meramente humanas pudesse
acabar com ela. Porém quanto a isso
podemos ﬁcar tranquilos, porque a
Igreja é uma Obra Divina, e foi gerada
no Amor. Às vezes a ameaça à Igreja
somos nós mesmos, quando não vivemos de modo digno e sincero o chamado
que Deus nos faz. E para nossa tranquilidade, o Papa Francisco nos diz que
“podemos sempre contar com o Espírito
Santo que nos salva do perigo de uma
Igreja autorreferencial, fechada em si e
nos impele a abrir as portas e sair para
anunciar e testemunhar a vida boa do
Evangelho, para comunicar a alegria da
fé, do encontro com Cristo. O Espírito
Santo é a alma da missão”.
Uma Igreja que não é missionário não
teve origem no lado aberto de Cristo,
não nasceu do batismo e da graça,
portanto não evangeliza e se não evangeliza não é divina, não é cristã.
Aqui a pergunta: a nossa Igreja, a
Paróquia Santo Antônio de Pádua, foi
gerada do lado aberto de Cristo? O que
nos garante essa origem?
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BATAYPORÃ! JERUSALÉM É AQUI!
Mais de 120 atores, um batalhão de produtores, ﬁzeram um espetáculo de tirar o fôlego para uma plateia atenta e concentrada. O Estádio Municipal Mohamed Mustafá de Batayporã foi palco para o Espetáculo “A PAIXÃO DE CRISTO”. No gramado um
cenário digno de Hollywood, com atores e atrizes de todas as idades, pessoas comuns da comunidade, que brilharam na perfeita
interpretação de um dos momentos mais solenes para os cristãos, a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Nas arquibancadas
os espaços foram poucos, uma multidão, que pontualmente compareceu e prestigiou esta superprodução local do início ao ﬁm.
A multidão silenciosa acompanhou cada momento da encenação. Foi como se aquela noite memorável, quando o Filho de
Deus se entregou pela Humanidade, tivesse se materializado nas vidas do Povo e dos atores e atrizes. O silêncio foi de arrepiar!
Para não dizer que não se ouvia ruídos, ouvia-se apenas fala de crianças muito pequenas, porque as maiorzinhas interagiam com
o espetáculo, inclusive acompanhado os deslocamentos dos atores nos vários cenários.
O estádio ganhou status de um grande teatro e acolheu, pessoas de todos os credos e religiões. Não foi um espetáculo católico, foi mesmo a introdução do grande momento, que a humanidade vive, um momento de repensar a nossa hora atual a partir da
Palavra de Deus, que se faz carne e vem habitar no meio de nós, experimentando as nossas condições de humanos, exceto os
nossos pecados.
O Sermão da Montanha soou no estádio, como um grande apelo à conversão. Um chamado a deixarmos as nossas picuinhas
de pessoas egoístas e mergulharmo-nos na imensidão do amor de Deus, que não faz acepção de pessoas, pelo contrário, acolhe
todos, sob o mesmo coração, o coração de um Pai Misericordioso.
As cenas dos embates de Pilatos, Herodes e os doutores da lei contra o Messias revelaram a insana luta dos poderosos em se
manterem em seus tronos a todo preço, mesmo quando este custo são vidas humanas, no caso a vida de Jesus. E a cruz foi de
verdade o momento obscuro, mas ao mesmo tempo iluminador, porque foi ela, que abriu o caminho para a vida deﬁnitiva, a
ressurreição e a glória.
Alguém pode perguntar: “mas foi mesmo tão bom assim”? Esta resposta veio da plateia, que permaneceu até ao ﬁnal, quando
houve uma explosão de aplausos com o momento da ressurreição e permaneceu
aplaudindo de pé, os atores, que num gesto lindo de se ver, formaram uma corrente e caminharam até ao público como num
gesto de humildade e gratidão. Em pelo menos 15 minutos a multidão em pé aplaudiu agradecida a tão maravilhosa experiência.
Podemos dizer sem dúvida, que em 19 de março de 2016, Jerusalém se transportou para Batayporã e nós vivemos e revivemos a glória do Senhor.
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SEMANA SANTA
A Semana Santa na Paróquia Santo Antônio de Pádua teve
início no sábado à noite, 19 de março, com celebração e bênção
dos ramos na Capela Santa Luzia.
A missa do Domingo de Ramos aconteceu no pátio do Salão
Paroquial, e, logo após a benção, os irmãos da 1ª e 2ª Comunidades do Caminho Neocatecumenal, receberam a Palma, prosseguindo com a Procissão de Ramos, que seguiu até a Igreja
Matriz. A Santa Missa foi celebrada em seguida, onde as duas
Comunidades Catecumenal professaram a Fé com o canto do
Creio. Às 19h houve outra celebração com a Benção dos
Ramos.
No dia 24 (quinta-feira), às 19h, aconteceu a Missa de Lava-pés, onde o Pe. Everton falou sobre a importância da Eucaristia e
do Sacerdócio, destacando que sem a presença do Padre, não haveria a Eucaristia. Também observou a importância de cada
cristão ser Comunhão entre o irmão e se colocar a serviço do mesmo. Depois de seu discurso, o Pároco tomou o jarro e a bacia e
lavou os pés dos membros do CPP e do CAE, seguindo o exemplo de Jesus.
Terminada a Eucaristia aconteceu o Translado do Santíssimo Sacramento até a sala de reuniões, onde permaneceu em Adoração até à meia noite pelos membros dos Movimentos, Pastorais e Serviços.
As atividades na Sexta-feira Santa começaram bem cedo, às 5h da manhã, com Via Sacra na Igreja. No início da tarde, precisamente às 15h, aconteceu a Adoração da Cruz e encenação da morte de Jesus com os membros do Grupo de Teatro. O dia foi
encerrado com procissão do Cristo Morto pelas ruas da cidade e o beijo do Cristo.
Para ﬁnalizar o Tríduo Pascal, no sábado santo foi realizado na Matriz e também na Capela Santa Luzia a Benção do fogo, do
Círio Pascal, da água e a Santa Missa com a proclamação da Páscoa e a renovação das Promessas batismais. Na Capela Santa
Luzia ocorreu ainda um batizado.
No Domingo de Páscoa, pela manhã, aconteceu a Celebração do Sacramento do Batismo de 13 crianças na Matriz e à noite
houve a Santa Missa. Vale ressaltar que todas as celebrações contaram com a presença de um grande número de ﬁeis.
por Maria Tereza Fruguli Dan

INICIO DO GRUPO VOCACIONAL
O SAV (Serviço de Animação Vocacional) da nossa paróquia
vem realizando um trabalho vocacional com alguns jovens da
nossa comunidade. Até o momento ocorreram dois encontros, os
quais contaram com a presença e participação dos religiosos da
Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência. Este
encontro tem como ﬁnalidade ajudar os jovens no seu discernimento vocacional, podendo ser ele de religioso (a), sacerdotal ou
leiga. O jovem que tem o desejo de participar, venha! Cristo te
espera!

ANÚNCIO DO CAMINHO NEOCATECUMENAL
As comunidades do Caminho Neocatecumenal celebraram, no
dia 17 de abril, mais um Anúncio nas praças.
Na ocasião palavras de reﬂexão sobre "quem é Deus?", e
também testemunhos de vida foram anúnciados.
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CURSO DE NOIVOS
No dia 17 de abril, a Pastoral Familiar realizou o
Curso de preparação para o sacramento do
Matrimônio.

LEIGOS CALABRIANOS SE REUNEM EM BATAGUASSU
Aconteceu no dia 21/04/2016 o X Encontro Regional dos Leigos Calabrianos de MS na
cidade de Bataguassu. Participaram leigos de Nova Andradina, Taquarussu, Batayporã,
Anaurilândia, Bataguassu e Campo Grande, um total 122 pessoas. Entre eles estavam
também estavam Pe. Nello, Pe. Paulo Palaoro, Pe. Everton e Pe. Oziel além dos Irmãos e
Irmãs Pobres Servos e Pobres Servas.
Os Leigos Calabrianos são colaboradores e amigos da Obra Calabriana. Eles são
chamados a testemunhar o amor de Deus no mundo vivendo os princípios do Evangelho na família, no
trabalho, na sociedade, seguindo o carisma e a espiritualidade de São João Calábria presentes na Congregação dos Pobres
Servos da Divina Providência.

DESPERTAR VOCACIONAL
Ocorreu em Nova Andradina, nos dias 30 de abril e 01 de Maio, e foi um encontro para despertar a curiosidade dos jovens
sobre a vocação. Todo o encontro foi permeado pelo tema Vocação, com várias abordagens e enfoques na direção do serviço ao
Reino. Acentuou-se bastante o aspecto do “jogar as redes em águas mais profundas”, bem como o deixar-se conduzir por Deus
com a mesma atitude do vaso nas mãos do oleiro. Todas as vocações têm o desaﬁo de levar a fé, para todo o mundo, essa fé
simbolizada pela chama de uma vela, que nunca deve se apagar.

VISITA AO SANTUÁRIO DIOCESANO
No dia 01 de Maio, nossa paróquia realizou a Peregrinação ao
Santuário Diocesano
Imaculado Coração de Maria, em Nova
Andradina - MS. No momento celebramos a Santa Missa, pelo Ano
Santo da Misericórdia e ainda atravessamos a Porta Santa.

PROJETO DE COLETA SELETIVA - CASA COMUM, NOSSA RESPONSABILIDADE
Iluminados pela Encíclica Laudatio Si, do Papa Francisco e pelo tema da
campanha da Fraternidade "Casa Comum, Nossa Responsabilidade,
moradores da Vila Antonia Nantes desenvolveram um trabalho de coleta
seletiva de lixo, com a preocupação de diminuir o impacto causado pela
produção de lixo em nossa cidade. Contando com a parceria da prefeitura
municipal, na ﬁgura da secretaria de meio ambiente e turismo, Darzisa
Madalena, os moradores da Vila, coordenadas pela Roseli Nogueira (coordenadora do projeto), preparam tambores que deverão ser utilizados na
coleta seletiva. Vale ressaltar que esta iniciativa é de cunho Ecumênico. O
encerramento do projeto aconteceu dia 06 de maio na casa da coordenadora do projeto.
A paróquia Santo Antonio de Pádua agradece a iniciativa dos moradores e se alegra muito em ver que já existem frutos daquilo
que vem sendo trabalhado na Campanha da Fraternidade!
Que Deus abençoe a todos e que este exemplo estimule mais pessoas a se preocupar com a Nossa Casa Comum, que é o nosso
planeta!
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DIZIMISTAS ANIVERSÁRIANTES - ABRIL
01/04
02/04
02/04
03/04
04/04
04/04
04/04
05/04
05/04
05/04
06/04
07/04
07/04
08/04
08/04
10/04
10/04
11/04
11/04
11/04
12/04
12/04
13/04
13/04
14/04

EXPEDITA N. DE NASCIMENTO
MARIA DE FÁTIMA R. VAZ
VERA LÚCIA A. P. FIRMINO
ROGÉRIO ADRIANO DA SILVA
AILTON ROCHA
EDSON SANTIAGO
MARIA RITA M. DE ABREU
MAURO MACEDO DE OLIVEIRA
OLGA WRUCK LEITE
ADRIANA SOUZA ENZ
CLEONICE MEZACASA MORAES
GERALDO ALVES DE SOUZA
ADRIANO F. R. PESSOA
ANTONIO ATILIO BERGAMO
JOÃO FERRONI
LUIZ FERNANDO R. FIUMARI
MARIA E. MONTEIRO DA SILVA
LUIZ H. DAS NEVES SIQUEIRA
JARBAS GASPARINE
ANDERSON DE JESUS DA SILVA
MANOEL FRANCISCO BORGES
ROSELI BOFFO
NILCE VIEIRA EDUARDO
JOSÉ ANTONIO FRUTUOSO
ADRIAN ROCHA SOUSA

15/04
15/04
15/04
15/04
16/04
17/04
17/04
17/04
18/04
18/04
18/04
19/04
19/04
20/04
20/04
21/04
21/04
22/04
22/04
22/04
23/04
23/04
23/04
24/04
24/04

JOSÉ AGNALDO N. BARBOSA
ZILDA BERNARDES
BRENDA VIRGINIA S. SILVA
ANDERSON O. C. NEGRELI
AZIZE MADALENA DE OLIVEIRA
JOÃO NANTES DE LIMA
PAULO ÁLVARO DE SOUZA ENZ
THALITA GRACIELLE B. HENNES
NERIS SOARES DA SILVA
EDILENE ALVES DE JESUS
MARLENE RIBEIRO DE ARAUJO
MAGALI ALMEIDA MACHADO
MARLY M. GARCIA DOBES
JOÃO DE OLIVEIRA
DORCELINA GALLO PERETE
MARIA DA G. DOS SANTOS
MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO
ALFREDO ELIAS DE ARAUJO
MARIA IZABEL DA SILVA SOUZA
ODETE TAVARES DE OLIVEIRA
MARIA ISABEL DA SILVA
VALDEVINO WRUCK
BEATRIZ AURELIANO DA SILVA
MARLENE AVENIA BORGES
VANDERLEI R.PEDROSO

25/04
25/04
25/04
25/04
26/04
26/04
26/04
27/04
27/04
27/04
27/04
27/04
28/04
28/04
28/04
29/04
29/04
29/04
29/04
29/04
29/04
29/04
30/04

JOÃO CARLOS DE SOUZA
CLECI URSULA MEZACASA
ADALBERTO V. KRUNGER
FABIANO M. DOMINGOS
MARIA ISABEL DA SILVA
NILZA COTA
DALVINO R. ALMEIDA
MARIALVA DO N. MARTINI
MARCELO DE OLIVEIRA SÁ
LUIZ ALBERTO ZILIO
DIEGO R. DA COSTA VIEIRA
APARECIDA M. MINGOTTI
ZELIA MIRANDA TRINDADE
RITA NAZARÉ TELES DE SOUZA
HELENA C. DE M. PEREIRA
MARCELO H. DA SILVA PEREIRA
PAULO ITADA JUNIOR
MARCIA LUZIA DA CUNHA
MARIA AP. NANTES SALDANHA
FRANCIELY M. DOS SANTOS
FLAUSINO DA SILVEIRA
JOSÉ A. MAURO SANTOS
ELISANGELA A. P. COLODINO

24/04

NOEMIA DE MACEDO SANTOS
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
CLEONICE MEZACASA MORAES
MARCELO ADRIANO MORAES
ADELSO PEDRO DA SILVA
MARIA JOSÉ H. DA SILVA
MARIA DE LOURDES RIBEIRO
EDIMUNDO LOJOR RIBEIRO

DIZIMISTAS ANIVERSÁRIANTES DE CASAMENTO - ABRIL
04/04
06/04
10/04
10/04
12/04
13/04

APARECIDA DIAS DE ALMEIDA
ZOSSIAS BATISTA DE ALMEIDA
ANTONIO N. ALBUQUERQUE
DIRCE M. Y. ALBUQUERQUE
CRISTINA MACHADO
LUCIANO DOS SANTOS SILVA
MARIA LÚCIA PEDROSO
ANTONIO FREITAS PEDROSO
JOÃO NANTES DE LIMA
MARLI LEAL NANTES
JOSÉ DIAS JUNIOR
SANDRA R. BONILHA DIAS

16/04
16/04
19/04
20/04
22/04
22/04

LUIZ AP. DA SILVA CURY
CRISTIANE A. DOS S. CURY
MARIA JOSÉ CAMILO DA SILVA
EDUARDO G. DA SILVA
EMERSON LUIZ DE SOUZA
MIRIAM VICENTE R.DE SOUZA
ANTONIO L. DA SILVA FRUGULI
APARECIDA P. LEON FRUGULI
FRANCISCA P. DOS SANTOS
GERALDO SENA DOS SANTOS
MILENE B. SILVESTRIN KRUGER
DIEGO FREDERICO

26/04
28/04
30/04
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DIZIMISTAS ANIVERSÁRIANTES - MAIO
01/05
01/05
01/05
01/05
03/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
05/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
07/05
07/05
08/05
08/05
08/05
08/05
08/05
08/05
10/05
10/05
10/05

FELIPE DO NASCIMENTO
JOSÉ ALVES DA SILVA
RODRIGO T. P. DE SOUZA
ROMILDA M. ZANCHETTA
MARIA PEREIRA DOS SANTOS
WAGNER M. DE SOUZA
VALDIR ALVES GODINHO
MARIA ROCHA PEREIRA
JEAN MARCIO R. DE SOUZA
ELIETE DA ROZ SILVA
MARGARIDA M. DE SOUZA
ANTONIA C. OLIVEIRA CRUZ
LINDAURA M. DE J. SANTOS
ZULMIRA EMILIA DA SILVA
PEDRO WRCK
IRENE GOMES O. DELFINO
ERCULANO TOLOTTI
ANA MARIA DANTAS DE SOUZA
ADELSO PEDRO DA SILVA
FERNANDO PAIÃO MARAN
MAICON DIAS N. DA SILVA
JOSÉ NUNES
VALDIR MEZACASA
RAQUEL PECHIM FIGUEIREDO
MARIA IVANILDE Z. SANTIAGO
MARCO A. DA CUNHA PEREIRA
CLEONICE B. DE SOUZA
ROSINELIA CRISTINA DA SILVA
VERÔNICA D. AP. DA ROCHA
MARLI LEAL O. R. LIMA

10/05
10/05
10/05
10/05
11/05
11/05
12/05
12/05
12/05
12/05
13/05
15/05
15/05
15/05
15/05
15/05
15/05
15/05
15/05
15/05
15/05
16/05
16/05
16/05
16/05
18/05
18/05
19/05
19/05
19/05

MARCELA DOS S. PEREIRA
LIVIA GARCIA IBRAHIM
FLÁVIO GARCIA DOBES
ANDERSON F. BARBOSA
JULINDA LINA DE SOUZA
LAÉRCIO PUGLIA DELGADO
JUAREZ PASCOAL DUARTE
GILMAR ALVES FIGUEIREDO
IVONETE DOS SANTOS SOUZA
DEIZIANE B. DA SILVA
MARIA AP. MEDEIROS DA SILVA
MURILO ARAUJO DE ALMEIDA
NILCE ALVES DE ALMEIDA
TEREZINHA PIVETTA ZILIO
JOSEFA DIAS NOGUEIRA
JANDIRA ROCHA DE CARVLHO
IZILDINHA CANDIDA DE ASSIS
ILDA DIAS NOGUEIRA BATISTA
EDNA TAKAHASHI LIMA
ANTONIO FREITAS PEDROSO
MANOEL N. DE ALBUQUERQUE
MARISA ANDRADE MICHELINI
JOANA MARIA CRISPIM
AILTON PECHIM FIGUEIREDO
MARCIO JOSÉ DE JESUS
RENATA DE SOUZA BOM
NELCI EMBOAVA DE SOUZA
MARIA A. M. ROSSETTO
GISLAINE F. S. DE SOUZA
HELENITA A. C. NASCIMENTO

20/05
20/05
20/05
20/05
21/05
21/05
23/05
24/05
24/05
25/05
25/05
25/05
26/05
26/05
26/05
27/05
27/05
27/05
27/05
27/05
29/05
29/05
30/05
30/05
30/05
30/05
31/05
31/05

ANTÔNIA DE J. C. DE SOUZA
CRISTINA AP. V. DA S. PAIÃO
MARIA J. RIBEIRO DO CARMO
LUZAMIRA JESUS SILVA
GUSTAVO PAIÃO MARAN
JOICILENE MELO DE ALMEIDA
VILMARA DA SILVA GODINHO
DIEGO RODRIGUES DE SOUZA
ANTONIO M. PINHEIRO
JERCÉ EUZÉBIO DE SOUZA
JOSEFINE N. C. SOMENZARI
MARIO FERREIRA DE ARAUJO
CLAUDENILSO DE VECCHI
DOUGLAS LEITE PEREIRA
HERCULANO TOLOTTI
EMÍLIA SOUZA SILVA
CÍCERO ESTEVÃO DA SILVA
MARIA O. C. RODRIGUES
TATIELE DOS SANTOS
AMÉRICO A. DA SILVA NETO
EMANUELLY R. P. DAS NEVES
ROBERTO C. C. DOS SANTOS
MARCELO KIYOTA
ROSELENE ARAUJO MOREIRA
IVI CARLA C. GONÇALVES
BENEDITO PINTO SOBRINHO
CLAUDINÉIA R. EVANGELISTA
MARLI MOREIRA DE O. SILVA

DIZIMISTAS ANIVERSÁRIANTES DE CASAMENTO - MAIO
01/05
02/05
03/05
03/05
07/05
10/05
10/05
10/05
11/05
12/05
15/05

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DOUGLAS R. DOS SANTOS
SERGIO AGNALDO DA SILVA
ADELAIDE EDUARDO BARROS
ANTONIO CARLOS BOTTER
ANGELA DE S. A. BOTTER
RICARDO DA ROSA
ROSILENE STUANI DA ROSA
LAURINDO PEREIRA
SILVIA REIS DA ROCHA
ROBERTO FRANCISCO BORGES
MARIA JESUS M. BORGES
BELMIRA RAVAZE DE OLIVEIRA
JOÃO DE OLIVEIRA
MOACIR A.DE ABREU FILHO
CARLA F. CARVALHO CARDOSO
RITA DE C. L. AMORIM ROCHA
GERVAZIO M. DA ROCHA
CLAUDEMIR ZILIO
JOSIANE MENDES DE ARRUDA
GLAUCIA P. BRAVIN DE SÁ
MARCELO DE OLIVEIRA SÁ

15/05
17/05
17/05
18/05
19/05
19/05
19/05
19/05
20/05
20/05
21/05

juntos, somos igreja

LEANDRO VANÇAN
LEANDRA VANÇAN
EDSON SANTIAGO
MARIA I. Z. SANTIAGO
MERCEDES VICTOR DA SILVA
ANTONIO R. DA SILVA
MERCEDES FIUMARI DA SILVA
DARCI ADOLFO DA SILVA
TELMA A. DOS SANTOS
LEONES FARIAS DOS SANTOS
MARIA G. DA S. DE ALMEIDA
MILTON RAMOS DE ALMEIDA
WILSON EDUARDO DA SILVA
ROSIMEIRE E. DA SILVA
TERESA KOVACS PINTO
ALBINO DA ASCENÇÃO PINTO
MARIO DA SILVA PAIÃO
CRISTINA A. V. DA SILVA PAIÃO
NILDA GOMES MONTEIRO
ROBERTO C. C. DOS SANTOS
ANGELINA VIDOTO VRESK
EURIDES VRESK

22/05
25/05
26/05
27/05
27/05
30/05
30/05
30/05
30/05

MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
WAGNER M. DE SOUZA
GABRIEL ADENILSON DA SILVA
SIRLENE PEREIRA DA SILVA
ANTONIA C. OLIVEIRA CRUZ
GERCINDO CRUZ
ALFREDO HENNES DA SILVA
MARIA JOSÉ DA SILVA
MARIA E. DO N. SILVA
NERIS SOARES DA SILVA
MARIA HÉLIA NUNES ROCHA
VANDERLEI R. PEDROSO
AMILTON GENÉZIO DE SOUZA
DELFINA M. G. DE SOUZA
ADÃO APARECIDO CADETTE
ILIANE A. DE SOUZA CADETTE
MARIA V. DE ANDRADE SILVA
MARINHO TAVARES DA SILVA

Mãe, o que dizer?
Mãe é amiga, protetora, corajosa,
bonita, inteligente e muito mais.
Ela nos ensina a viver e nunca nos desampara,
didica um amor incondicional para nós.
Obrigado Senhor pela mãe que você me deu e por todas as mães.
Mãe é uma pessoa especial, assim como Maria Mãe de Jesus uma pessoa perfeita.
Meu Deus, abençoe minha mãe e todas as mães!
Recebam hoje meu abraço e carinho!
Maria Luiza da Silva Paião

