
VIROU NOTÍCIA

O SACERDÓCIO OU A VIDA?
PÁGINA 7

VIROU NOTÍCIA

FESTA DO PADROEIRO
PÁGINA 6

ESPIRITUALIDADE

ESPIRITUALIDADE NA FAMÍLIA
PÁGINA 5

 

FORMAÇÃO

 O DÍZIMO E NOSSA VIDA
PÁGINA 4

misericórdia e compaixão uma liga perfeita

INFORMATIVO MENSAL DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 
NÚMERO 7 • ANO 1 • JULHO / 2016



PÁGINA 2 • NÚMERO 7 •  PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUAEDITORIAL

Irmãos e irmãs, já estamos na segunda 
metade do nosso ano de 2016. Tantos 
momentos já vividos, mas o Senhor 
ainda nos prepara muitas coisas novas 
para a caminhada que nos resta deste 
ano.

Neste mês somos convidados a nos 
aprofundar na Exortação Apostólica do 
Papa Francisco, A Alegria do Amor. Esta 
Exortação trata basicamente sobre o 
amor da família e foi lançada após diver-
sas reflexões e estudos do Sínodo sobre 
a Família. 

Bem sabemos que nossas famílias 
passam por serias dificuldades em todos 
os âmbitos. Mas o olhar que nos convida 
o Papa a termos pelas famílias é justa-
mente aquele da positividade, pois como 
ele mesmo nos lembra, a família é um 

lugar de realização e de 
amor, não obstante as 
limitações e falhas.

Precisamos resgatar em 
nossa sociedade o valor e a 
essencialidade da vida em 
família. Sabemos que nunca 
teremos famílias “perfei-
tas”, todavia devemos acre-
ditar que ela é dom de Deus, 
exatamente como ela é. E 
nós, como Igreja, somos 
convidados a dar nossa 

contribuição propondo reflexões sobre 
este tema desde a catequese, passando 
pelos grupos de jovens, preparação de 
noivos, até o acompanhamento através 
da Pastoral Familiar.

Rezemos por todas as famílias de 
nossa cidade, de modo especial por 
aquelas que mais sofrem. Como nos diz o 
Papa Francisco: “Avancemos, famílias; 
continuemos a caminhar! Aquilo que se 
nos promete é sempre mais. Não perca-
mos a esperança por causa de nossos 
limites, mas também não renunciemos a 
procurar a plenitude de amor e comu-
nhão que nos foi prometida”(n. 325).

Ótima leitura a todos.    

Pe. Éverton Santos
Pároco                     
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O Papa Francisco surpreendeu o mundo, 
mais uma vez com sua intuição. Desta vez 
trouxe para o meio do Povo de Deus uma 
reflexão, que vai abalar as estruturas dos 
conceitos de misericórdia e ternura. Numa 
linguagem paterna e afável apresenta a 
moral, a doutrina e pastoral para resgatar a 
humanidade: A ALEGRIA DO AMOR. Em 
nove chaves de leitura, apresentamos nesta 
edição AMORIS LAETITIA, Exortação Pós 
Sinodal sobre  a Família, vivida no amor e na 
alegria. Fomos buscar estas chaves no site da 
ACIDIGITAL.

1. Que novidade traz a exortação 
Amoris Laetitia? A novidade desta exor-
tação é a atitude de acompanhamento. O 
Papa Francisco, assim como seus prede-
cessores, reconhece a complexidade da 
vida familiar moderna, mas acentua muito 
mais a necessidade de que a Igreja e seus 
ministros estejam perto das pessoas inde-
pendentemente da situação em que se 
encontrem ou quão afastados possam se 
sentir da Igreja. Amoris Laetitia não é um 
texto teórico desligado dos problemas 
concretos das pessoas. O documento 
também recorda a beleza da vida familiar, 
apesar de todos os problemas que supor-
ta. Francisco escreve sobre como formar 
uma família significa fazer parte do sonho 
de Deus, unindo-se a Ele na construção de 
um mundo ‘onde ninguém se sinta 
sozinho”.

2. É um documento para todos os cató-
licos ou só para os peritos? Amoris Laeti-
tia é uma leitura essencial para bispos, 
sacerdotes e agentes da pastoral familiar. 
Entretanto, o Papa Francisco assinala na 
introdução que ninguém deveria precipi-
tar-se em sua leitura e recomenda que as 
pessoas devem prestar atenção ao que 
corresponde mais às suas necessidades. 
Por exemplo, aos casais casados interes-
sará especialmente o Capítulo IV sobre o 
amor no matrimônio, a fecundidade e a 
educação dos filhos. Como podemos ver 
em suas páginas, os leitores verão que 
Francisco, com um coração de pastor, 
entra de forma simples, mas profunda nas 
realidades cotidianas da vida familiar.

3. Divorciados em nova união e comu-
nhão. O Sínodo apurou que as discussões 
sobre ganhadores e perdedores não eram 
produtivas. Ao invés disto, o que seria 
produtivo, seria dirigir um olhar profundo 
à vida familiar, ao matrimônio e ao Povo 
de Deus que se esforça por viver sua voca-
ção em tempos difíceis e complexos. O 

Capítulo VIII, “Acompanhar, discernir e 
integrar a fragilidade”, analisa profunda-
mente como as regras gerais não se 
aplicam estritamente a cada situação 
particular. E por isso é necessário ter em 
conta a complexidade de cada situação. O 
Papa reconhece que todos devem sentir-
-se desafiados pelo Capítulo VIII que, 
certamente, chama os pastores e os que 
trabalham no apostolado da família a 
escutar com sensibilidade qualquer 
pessoa que se sinta ferida e ajudá-la a 
experimentar o amor incondicional de 
Deus.

4. Uma palavra recorrente é “discerni-
mento”. O que significa discernimento 
para o Papa Francisco? O discernimento é 
um esforço constante para abrir-se à Pala-
vra de Deus que ilumina a realidade 
concreta da vida cotidiana. O discerni-
mento nos leva a ser dóceis ao Espírito. O 
Papa Francisco pede aos pastores e aos 
fiéis para que discirnam cuidadosamente 
cada situação concreta, pois não há recei-
tas fáceis, nem “tamanho único”, nem 
exceções rápidas e simples. Entretanto, o 
discernimento não deve se separar das 
exigências de verdade e da caridade do 
Evangelho nem dos ensinamentos e da 
tradição da Igreja. São necessárias a 
humildade e a busca sincera da vontade 
de Deus.

5. O que oferece a Amoris Laetitia aos 
católicos divorciados em nova união? A 
exortação lhes dá a garantia de que a 
Igreja se preocupa com eles e pela sua 
situação concreta; quer que saibam e 
sintam que são parte da Igreja e que não 
estão excomungados. Embora ainda não 
possam participar plenamente na vida 
sacramental da Igreja, anima-lhes a fazer 
parte ativamente da vida da comunidade. 
Um conceito chave da AL é a integração. 
Os pastores devem fazer tudo o que for 
possível para ajudar as pessoas nestas 
situações a participar na vida da comuni-
dade. Além disso, assinala que qualquer 
pessoa que estiver em uma situação “irre-
gular” deveria receber uma atenção espe-
cial. “Ajudar a curar as feridas dos pais e 
sustentá-los espiritualmente é bom 
também para os filhos, que precisam do 
rosto familiar da Igreja que os ampare 
nesta experiência traumática” (AL 246).

6. Uniões homossexuais. O ensinamen-
to da Igreja continua sendo claro: o matri-
mônio é entre um homem e uma mulher e 

as uniões homossexuais não se podem 
equiparar ao matrimônio cristão. O docu-
mento centra a atenção no matrimônio e 
na família, mas também se dirige às pesso-
as que não estão casadas, como os pais e 
mães solteiros, viúvas e viúvos, homens e 
mulheres solteiros, pois todos têm laços 
familiares.

7. Amoris Laetitia critica os pontifica-
dos anteriores em temas de família? Uma 
rápida olhada às notas de rodapé mostra a 
profusão de textos de São João Paulo II na 
Amoris Laetitia, especialmente da encícli-
ca Familiaris Consortio. O Papa Francisco 
também cita Deus Caritas est, de Bento 
XVI. Além disso, este documento oferece 
esperança em abundância. Não é uma lista 
de regras ou de condenações, mas um 
chamado à aceitação e ao acompanha-
mento, à participação e à integração. “O 
caminho da Igreja é o de não condenar a 
ninguém; derramar a misericórdia de 
Deus sobre todas as pessoas que a pedem 
com coração sincero” (AL 296).

8. Fecundidade no matrimônio. Em 
vários numeros este documento faz 
grande insistência em que os filhos são um 
dom de Deus e uma grande alegria para os 
pais. Também cita a encíclica Humanae 
Vitae, reiterando que os cônjuges devem 
ser conscientes de suas obrigações em 
relação à paternidade responsável. Em 
último termo, a decisão sobre o espaça-
mento dos nascimentos “pressupõe um 
diálogo consensual entre os esposos” (AL 
222). Neste sentido, AL cita o Concílio 
Vaticano II, sublinhando a importância da 
formação da consciência, na qual se sinta a 
sós com Deus. Além disso, impulsa os 
métodos naturais de regulação dos nasci-
mentos.

9. Qual é o maior desafio da Amoris 
Laetitia? O maior desafio é que seja lida 
sem pressa e seja colocada em prática. O 
texto formula propostas à Igreja e aos 
seus pastores para que acompanhem a 
família, integrem-na, permaneçam perto 
de qualquer pessoa que tenha sofrido os 
efeitos do amor ferido. E, sobretudo, desa-
fia a ser compreensivos frente a situações 
complexas e dolorosas. O Papa Francisco 
quer que nos aproximemos dos frágeis 
com compaixão e não com julgamentos, 
para “entrar em contato com a existência 
concreta dos outros e conheçamos a força 
da ternura”.

AMORIS LAETITIA
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O nosso contato com Deus e o mundo é feito por meio das 
coisas que sentimos, pensamos e fazemos. E tudo o que realiza-
mos é consequência do dom da vida que temos e que nos foi dada 
por Deus. De tudo o que Deus nos oferece, 100% de  graças e de 
dons, Ele  nos pede que devolvamos apenas 10%, o que chama-
mos de DIZIMO.

Quando devolvemos o nosso dízimo nos tornamos pessoas 
melhores. A Bíblia nos oferece vários episódios que revelam isso. 
Já no seu início, nos fala dos dois filhos de Adão e Eva: Abel e 
Caim. Um oferecia com prazer os melhores animais dos seus 
rebanhos o outro, ao contrário, não devolvia com tanta alegria os 
frutos das suas colheitas (Gn 4,1-12) e assim não era abençoado.

A Bíblia   continua. O   dízimo é garantia da bênção de Deus. Às 
vezes somos tentados a enganarmos a Deus, mas de Deus não 
conseguimos passar sem que sejamos percebidos. Ele está atento 
a tudo o que realizamos. Uma das formas de tentarmos enganar a 
Deus é não lhe devolvendo aquilo que lhe é devido, o dízimo de 
tudo o que ele nos deu e continua nos dando. Por meio do livro do 
Profeta Malaquias, Deus nos diz: “Tragam o dizimo completo 
para os cofres do templo. Vocês hão de ver se não abro as 
comportas do céu, se não derramo sobre vocês as minhas 
bênçãos de fartura” (Ml 3,8-10).

A experiência do dizimo não é só bênçãos para a pessoa, mas 
também para toda a comunidade. Na experiência das primeiras 

comunidades, a bênção de Deus era sempre abundante. Não 
havia necessitados entre eles e eram felizes (At 2,42-47). A vida 
em comunidade é uma experiência de presença de Deus. E numa 
comunidade abençoada não deverão existir pessoas que passem 
necessidades.

Não importa a quantia que você pode devolver. O que importa 
é o amor com o qual você faz a sua devolução. Uma das imagens 
mais lindas do Evangelho é aquela da viúva que devolveu as duas 
únicas moedinhas que tinha (Lc 21, 1-4).

O dizimo é também um sinal de gratidão a Deus por tudo o que 
Ele concede. Não somente coisas materiais ou dinheiro, mas 
também e principalmente pela sua presença em nossas vidas. É 
um gesto de fidelidade ao projeto que Deus tem. Não se devolve 
o dizimo como parte de uma negociação com Deus, mas como 
Abraão, se devolve como uma atitude de fé inabalável Naquele 
que ao seu tempo, tudo vai realizar (Gn 14,17-20).

O dizimo traz alegria ao coração, pois Deus não se deixa 
vencer em generosidade. A Palavra de Deus está recheada de 
ensinamentos sobre o valor do devolver o dízimo: “Aquele que 
semeia pouco, pouco colherá” (II Cor 9.6-12 ). A nossa colheita 
terá a medida da nossa capacidade, desejo e vontade de semear. 
“Deus ama a quem dá com alegria” (II Cor 9, 7).

por Ir. Silvio da Silva

O DÍZIMO E NOSSA VIDA

Hoje vamos entender a primeira parte 
da missa chamada de Rito Inicial, o 
começo da celebração:

1 - COMENTÁRIO INICIAL: Este tem 
por fim introduzir os fiéis ao mistério 
celebrado. Sua posição correta seria após 
a saudação do padre, pois ao nos encon-
trarmos com uma pessoa primeiro a 
saudamos para depois iniciarmos qual-
quer atividade com ela.

2 - CANTO DE ENTRADA: “Reunido o 
povo, enquanto o sacerdote entra com os 
ministros, começa o canto de entrada. A 
finalidade desse canto é abrir a celebra-
ção, promover a união da assembleia, 
introduzir no mistério do tempo litúrgico 
ou da festa, e acompanhar a procissão do 
sacerdote e dos ministros” (IGMR n.25). 
Durante o canto de entrada percebemos 
alguns elementos que compõem o início 
da missa:

A) O CANTO: Durante a missa, todas as 
músicas fazem parte de cada momento. 
Através da música participamos da missa 
cantando. A música não é simplesmente 
acompanhamento ou trilha musical da 
celebração: a música é também nossa forma 
de louvarmos a Deus. Daí a importância da 
participação de toda assembleia durante os 
cantos.

B) A PROCISSÃO: O povo de Deus é um 
povo peregrino, que caminha rumo ao 

coração do Pai. Todas as procissões têm esse 
sentido: caminho a percorrer e objetivo a que 
se quer chegar.

C) O BEIJO NO ALTAR: Durante a missa, 
o pão e o vinho são consagrados no altar, ou 
seja, é no altar que ocorre o mistério eucarís-
tico. O presidente da celebração ao chegar 
beija o altar, que representa Cristo, em sinal 
de carinho e reverência por tão sublime 
lugar. Por incrível que possa parecer, o local 
mais importante de uma igreja é o altar, pois 
ao contrário do que muita gente pensa, as 
hóstias guardadas no sacrário nunca pode-
riam estar ali se não houvesse um altar para 
consagrá-las.

3 - SAUDAÇÃO

A) SINAL DA CRUZ: O presidente da 
celebração e a assembleia recordam-se por 
que estão celebrando a missa. É, sobretudo 
pela graça de Deus, em resposta ao seu amor. 
Nenhum motivo particular deve sobrepor-se 
à gratuidade. Pelo sinal da cruz nos lembra-
mos que pela cruz de Cristo nos aproxima-
mos da Santíssima Trindade.

B) SAUDAÇÃO: Retirada na sua maioria 
dos cumprimentos de Paulo, o presidente da 
celebração e a assembleia se saúdam. O 
encontro eucarístico é movido unicamente 
pelo amor de Deus, mas também é encontro 
com os irmãos.

4 - ATO PENITENCIAL: Após saudar a 

assembleia presente, o sacerdote convida 
toda assembleia a um momento de silên-
cio, reconhecer-se pecadora e necessita-
da da misericórdia de Deus. Após o reco-
nhecimento da necessidade da misericór-
dia divina, o povo a pede em forma de ato 
de contrição: Confesso a Deus Todo-Po-
deroso... Em forma de diálogo por versícu-
los bíblicos: Tende compaixão de nós... Ou 
em forma de ladainha: Senhor, que viestes 
salvar... Após, segue-se a absolvição do 
sacerdote. Tal ato pode ser substituído 
pela aspersão da água, que nos convida a 
rememorar-nos o nosso compromisso 
assumido pelo batismo e através do 
simbolismo da água pedirmos para 
sermos purificados. Cabe aqui dizer, que o 
“Senhor, tende piedade” não pertence 
necessariamente ao ato penitencial. Este 
se dá após a absolvição do padre e é um 
canto que clama pela piedade de Deus. 
Daí ser um erro omiti-lo após o ato peni-
tencial quando este é cantando.

5 - HINO DE LOUVOR: Espécie de 
salmo composto pela Igreja, o glória é uma 
mistura de louvor e súplica, em que a 
assembleia congregada no Espírito Santo, 
dirige-se ao Pai e ao Cordeiro. É procla-
mado nos domingos - exceto os do tempo 
da quaresma e do advento - e em celebra-
ções especiais, de caráter mais solene. 
Pode ser cantado, desde que mantenha a 
letra original e na íntegra.

ESPAÇO LITÚRGICO
A partir deste número, publicaremos esta nova seção com a finalidade entendermos melhor as nossas celebrações. O centro da missa é: fazer 

memória da Paixão, Morte e Ressureição de Jesus Cristo, o Filho de Deus e de Maria. Na Missa se realiza o que Cristo ordenou na última ceia: o 
memorial de seu mistério pascal.  A eucaristia é, em primeiro lugar, memorial da morte e ressurreição do Senhor sob o sinal do pão e do vinho 
dados em refeição, em ação de graças e súplica. Nossa preocupação não deve ser somente intelectual para que o povo entenda, mas levar o povo 
a experimentar o mistério pascal, mostrando a ligação entre a fé e avida ("Páscoa de Cristo na páscoa da gente, páscoa da gente na páscoa de 
Cristo”) para que a eucaristia nos impulsione a dar a vida pelos irmãos e irmãs, como fez Cristo em sua Páscoa.
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Diante das perseguições que a família sofre nos dias de 
hoje, temos a difícil missão de defender as nossas das insíg-
nias do maligno. Mas como fazer isso? Como combater este 
inimigo que sorrateiramente inculca em nós e nossos filhos 
pensamentos não-cristãos. Todos os dias nos deparamos 
com frases como estas: “Sexo antes do casamento? Isso é 
normal nos dias de hoje” “Se não der certo eu separo” 
“Filhos? Eu tenho projetos mais importantes” etc. Muitas 
dessas frases e pensamentos fazem parte, infelizmente, da 
maioria de nós católicos e que aos poucos vão destruindo o 
alicerce de nossas famílias.

Mas Deus em sua infinita bondade e misericórdia nos dá 
as armas para combater este ataque. A principal delas é a 
oração em família. 

“E a melhor oração é amar”, como diz o canto. São Paulo 
nos diz: “Orai sem cessar” (1 Ts 5,17). Portanto irmãos, que 
nossa vida seja uma constante oração. Que cada gesto, cada 
palavra, possa emanar o amor de Deus. Que os filhos possam 
conhecer essa riqueza, que está dentro da Igreja. Que os 
pais, embora sejam as maiores autoridades de casa, possam 
ser humildes ao ensinarem seus filhos. Sem moralismos. Não 
se fazendo de perfeitos, mas mostrando necessitados da 
misericórdia de Deus. Mostrando como o Senhor em sua 
infinita bondade os perdoa. Que na nossa casa possa apare-
cer a imagem da Sagrada Família de Nazaré, onde o outro é o 
Cristo, e é mais importante que a si próprio.

Só assim agarrados a esta rocha, que é Cristo, e com a 
força do Espírito Santo, venceremos esta batalha.

por Paulo Itada Junior

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

INTENÇÕES DO SANTO PADRE
JULHO / 2016

UNIVERSAL  

- Respeito pelos povos indígenas

- Para que os povos indígenas, ameaçados na sua identidade 
e existência, sejam respeitados.

PELA EVANGELIZAÇÃO

- Missão na América Latina e Caraíbas

- Para que a Igreja na América Latina e Caraíbas, através da 
sua missão continental, anuncie o Evangelho com renovado 
vigor e entusiasmo.

***

DESAFIOS PARA ESTE MÊS:

- Criar uma atitude de curiosidade e respeito pelas tradições 
do próprio país e de outros países que conheço.

- Procurar não ter comentários depreciativos para com 
culturas diferentes, em especial a dos povos indígenas

- Rezar pelos missão continental da América Latina e Caraí-
bas, pelo seu entusiasmo no anúncio de Jesus.

***

ORAÇÃO

Deus nosso Pai, o teu Filho Jesus veio ensinar-nos que devemos 
amar-nos como irmãos e ver em cada pessoa o rosto da tua 
bondade. Muitas vezes, os povos não respeitam as tradições dos 
outros, oprimem e desprezam a sua identidade, por ser diferente. 
Peço-te que toques os corações dos governantes, para que respei-
tem os povos indígenas. Neste mês, peço-te pela missão continen-
tal da América Latina e Caraíbas, para que seja motivo de um 
renovado fervor no teu seguimento.
Pai-Nosso; Ave-Maria; Glória…
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De 07 a 13 de junho, aconteceu a 46ª Festa do Padroeiro Santo Antônio de Pádua.

Teve início com o Tríduo de 07,08 e 09 de junho sempre às 19h na igreja Matriz onde foram feitos relatos da vida do Padroeiro.

A Festa Social aconteceu nos dias 10,11e12, com praça de alimentação, vários jogos e muita diversão.

No dia 10 aconteceu o show com Erick e Renato, no dia 11 sábado, show com Gabriel Mingotti e Manoel Tavares e no domingo 
dia 12 o show com Zé Barreto e Fernando.

No domingo às 11h foi servido um suculento almoço e em seguida aconteceu o leilão de gado virtual.

E, à noite continuação da festa que apesar do frio intenso contou com a presença em massa da comunidade, que veio prestigia-
-la, pois já se tornou uma tradição da nossa cidade.

No dia 13 Feriado Municipal as 8h aconteceu a Missa de Santo Antônio de Pádua, presidida pelo Pe. Everton e concelebrada 
pelo Pe. Nello, com a Benção e distribuição dos pães e logo após, aconteceu a carreata com a imagem de Santo Antônio palas ruas 
da cidade retornando para a Matriz e se encerrando com a Benção de carros, motos, caminhões etc. com um numero bastante 
grande de fiéis, encerrando assim a 46ª Festa do Padroeiro.

A renda da Festa será revertida para as obras de reforma e ampliação do Salão Paroquial.

Que Santo Antônio de Pádua abençoe e proteja a todos.

46ª FESTA DO PADROEIRO -  SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

por  Maria Tereza F. Dan
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No último dia 18/06, foi realizado na cidade de Batayporã, um encontro com os mem-
bros da comissão regional dos leigos calabrianos, para tratar dos últimos detalhes   do 
3° Encontro Nacional dos Leigos Calabrianos. Estiveram presentes o Pe. Luciano 
Gervazoni, responsável Nacional dos Leigos, e também Pe Nelo Vanzo responsável 
regional. O encontro teve início com um clima de oração, reflexão e partilha. E foi finali-
zado  com um delicioso almoço.

ENCONTRO - LEIGOS CALABRIANOS

Nossa paróquia participou da comemoração dos 50 anos de 
sacerdócio do Pe. Odorico Filippo no dia 26 de Junho, no Santuário 
Diocesano Imaculado Coração de Maria.

Pe. Odorico foi Pároco em Batayporã entre os anos de 2006 e 
2011. Segundo ele “se tivesse que escolher entre o sacerdócio ou a 
vida, deixaria a vida mas não o sacerdócio”.

Parabéns Pe. Odorico! Que Santa Terezinha lhe envie uma 
chuva de bençãos.

“O SACERDÓCIO OU A VIDA?”

HORÁRIOS DE MISSA

COMUNIDADES
- Santa Luzia: Sábado - 19h
- Santa Maria: 2ª quarta-feira do mês - 18h
- Nossa S. Fátima: 2ª sexta-feira do mês - 19h
- São Luiz Gonzaga: 2º sábado do mês - 17h
- São João: 2º sábado do mês - 19h
- São João: 4ª terça-feira do mês - 19h
- Rainha da Paz: 2ª terça-feira do mês - 18h
- Nossa S. Apª.: 4ª quinta-feira do mês - 19h
- São Luiz Rei da França: 3º domingo do mês - 10h
- Santa Ilídia: 3ª terça-feira do mês - 19h
- São José: 3ª terça-feira do mês - 19h
- São Benedito: 4ª sexta-feira do mês - 18h
- Nossa S. Apª.: 4ª terça-feira do mês - 19h

MATRIZ
Domingo - 8h e 19h
1ª sexta-feira do mês - 7h
3ª quarta-feira do mês - 19h

LAR SANTO ANTÔNIO
3ª terça-feira do mês - 16h

 ATENDIMENTO DOS PADRES

Terça à sexta-feira:  08h30 às 10h30 
                                              14h30 às 16h30

 SECRETARIA PAROQUIAL

Segunda à sexta-feira:  07h às 11h 
                                                     13h às 17h
Sábado:  7h às 11h

***
Mitra Diocesana de Naviraí
PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Rua Paschoal José da Silva, 1300 - Centro
Caixa Postal 18 | CEP 79760-00
Batayporã, MS

67 3443-1247
paroquia.santonio@terra.com.br
paroquiadebataypora.com.br

No dia 26 de junho aconteceu o 1º Encontro Diocesano de Comunicação, em Naviraí-MS, 
com o tema “Diretório de Comunicação e evangelização na cultura digital”. O encontro 
foi organizado pela PASCOM diocesana, e contou com dois palestrantes, conhecedores 
do tema, Pe. Rafael Vieira que falou sobre Comunicação na Igreja: atuação da Pascom e 
Espiritualidade do Comunicador. E o jornalista maranhense Ricardo Alvarenga que  
palestrou sobre o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil e Evangelização na 
cultura digital. Participaram deste encontro membros da Pascom da diocese de Naviraí 
e convidados. O Diretório de Comunicação é um documento com diferentes reflexões 
sobre os aspectos da comunicação e indicações de ações com propostas de diversas 
atividades. Com a era digital é importante que os católicos saibam como utilizar a internet, bem como as 
redes sociais para evangelizar, por isso este encontro teve como objetivo motivar para a reflexão sobre os aspectos da comunica-
ção e sua importância na vida da comunidade eclesial.

ENCONTRO DIOCESANO DE COMUNICAÇÃO

por  Gláucia Bravin

por  Odete Sãovesso Faria

por  Maria Aparecida Nogueira
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01/07   Júlia Cavalcante Moreira
02/07   Eroni de Bezerra Albuquerque
02/07   Gabriel Mingotti de Almeida
02/07   Izabel Valente
02/07   Jailton Palagano
03/07   Steffano Mingotti Dias
03/07   Zossias Batista de Almeida
03/07   Aparecida Dezanette de Souza
03/07   Frederico Wruck
04/07   Diego dos Santos Souza
05/07   Claudio Dias Nogueira
06/07   Maria dos Anjos Pereira
06/07   Valdemir Dias Farias
06/07   Palmira de Souza Albuquerque
06/07   José Aparecido dos Santos
06/07   Elisabete Aparecida P. M. Krunger
07/07   Neuza Batista Alves
07/07   Vera Lucia Rodrigues
07/07   Deise Grasiele do Nascimento
09/07   Dirce Castelini
10/07   Laercio  Fernando Fiumari
10/07   José Roberto Lopez
10/07   Carlos Eduardo R. Nobre Leal
10/07   Iraci Florinda Cicílio Pontes
10/07   Ana Miller de Souza
11/07   Shirley Pinheiro das Neves
11/07   Nilsa Rocha

12/07   Carlos Vilhalva de Souza
12/07   Maria Luiza Wruck de Souza
12/07   Maria Tereza Fruguli Dan
12/07   Olavo Michelini
13/07   Antonia Pereira Sanches
14/07   Solange Soares Saldanha Rosa
14/07   Regina de Fátima Pigossi
15/07   Rodrigo Barbosa Duarte
15/07   Maria Josinete J. De Vecchi
15/07   Maria da Silva Lopes
15/07   Maria Aparecida Mota
15/07   Adriana Rosa da Silva
16/07   Zefinha Cirilio da Silva
16/07   Rosangela Apolonio da Silva
16/07   Claudemir Gomes Maran
16/07   José Carlos Dias
17/07   Adriana Pessoa da Silva
17/07   Fernando Mezacasa
17/07   Iracema Ardengue Ravazzi
17/07   Maria Socorro da Silva Lino
18/07   Claudemir Filipi
18/07   Marinho Tavares da Silva
19/07   Sandra Aparecida de Jesus
20/07   Maria Almeida dos Santos
21/07   Alex Sandro G. de Carvalho
21/07   Helena Pinto Nunes da Silva
21/07   Leila Rodrigues de Almeida

21/07   Sonia Cristiane de Carvalho
22/07   Nilberto Nunes de Oliveira
22/07   Valmir Leal
22/07   José Abílio dos Santos
22/07   José Maria Leite
22/07   Celia Aparecida da Costa Rocha
22/07   Ana Maria Teles dos Santos
23/07   Juvenal Barreira dos Santos
23/07   Aparecida Lúcia F. de Almeida
24/07   Hector Assis Pinto
24/07   Lazaro Lopes Neto
24/07   Mônica de Assis Vruck Dias
25/07   José Ronis dos Santos Rogrigues
25/07   Geraldo Sena dos Santos
25/07   Angelina Avenia Borges
25/07   Disvaldo Ademir da Roz
26/07   Maria Augusta Rodrigues Duarte
26/07   Marlene Pinheiro Bueno
26/07   José Justiniano
27/07   Joselina Rodrigues dos Santos
27/07   Jose Antonio Almeida
27/07   Cleuza Macedo Garcia
28/07   Ilza Rodrigues Trvizani Fiumari
29/07   Joaquina Segundo
30/07   Paulo Edson de Moraes Enz
31/07   Julia Garcia Ibrahim
31/07   Maria das Neves Albuquerque

03/07  Ana Lúcia Leão Mezacasa
                Fernando Mezacasa
04/07  Aparecida Dezanette de Souza
                Jean Marcio Ribeiro de Souza
07/07  Alfredo Elias de Araujo
                Elza Jose Santos de Araujo
09/07  José Liborio Tavares
                Dirce Vezu Tavares
11/07  Antonia Mourão Cherubin
                Aparecido Cherubin
12/07  Jercé Euzébio de Souza
                Maria Suely Pereira de Souza
14/07  Nair Portioli de Souza Teixeira
                Ilmo Mathias Teixeira

16/07  João Ferroni
                Angela Aparecida Gomes Ferroni
16/07  Neuza de Oliveira Albuquerque
                Eroni de Bezerra Albuquerque
17/07  Izildinha Candida de Assis
                Ivanir Francisco de Assis
18/07  Neodir Alves de Borba
                Alzira Soares Borba
18/07  Laurinda Candida F. da Silva
                Flausino da Silveira
22/07  Carmina da Costa
                Onório Francisco da Costa
22/07  Valdelice Bezerra de Oliveira
                Diomar Martins Oliveira

23/07  Aparecida Bezerra M. da Silva
                Altair Donizete da Silva
25/07  Marcos Ramos de Almeida
                Devanil Apa. M. M. de Almeida
25/07  Janete Aparecida Leite Thill
                Pedro Thill
27/07  Luzia Rosa de Oliveira Dias
                Milton Xavier Dias
27/07  Terezinha de Amorim Reis
                Roberto Antunes dos Reis
30/07  Lorival Souza Santos
                Ana Rosa de Jesus

DIZIMISTAS ANIVERSÁRIANTES DE CASAMENTO - JULHO


