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Estimados irmãos e irmãs, com a graça 
de Deus já estamos vivenciando o mês 
de Agosto. Neste mês a Igreja no Brasil 
nos convida a refletirmos e rezarmos 
sobre a Vocação. Todos somos vocacio-
nados à vida cristã, porém essa vocação 
se manifesta ainda mais concretamente 
num chamado específico através do 
matrimônio, da vida sacerdotal e da vida 
religiosa consagrada.

Toda vocação nasce de uma experiên-
cia de fé que começa a ser vivida de 
modo especial dentro da família. É nela 
que as crianças devem dar os primeiros 
passos na fé através do exemplo de seus 
pais. Se o batismo é a fonte de todas as 
vocações, podemos afirmar com toda 
certeza que essa semente da vocação 
que é plantada em nosso coração neste 
dia do nosso batismo recebe os primei-
ros cuidados numa família que reza e 
que busca, não obstante os desafios de 
cada dia, viver e testemunhar essa fé.

Nesse desenvolver da vocação entra 
em cena também o papel da comunida-
de. Ser cristão é ter a consciência de que 
é na comunidade cristã, isto é, na Igreja 
que devemos aprofundar ainda mais 
nossa vocação. Ser cristão é viver em 
comunidade. Não existe cristão sem 
comunidade. E nessa experiência comu-
nitária percebemos ainda mais a neces-
sidade da oração, da vida fraterna, do 

perdão vivido na prática, da 
caridade para com os mais 
necessitados; tudo isso 
como consequência de uma 
participação na vida litúrgi-
ca da comunidade, de modo 
especial na Eucaristia. 
Como Cristo se ofereceu 
por nós e continua se ofere-
cendo na Palavra e na Euca-
ristia, somos convidados a 
nos oferecermos uns aos 
outros entendendo sempre 
a vocação como um chama-

do a servir. 

Rezemos pelos jovens e adolescentes 
de nossa comunidade para que sintam 
no coração o chamado de Cristo para se 
colocarem a serviço do Seu reino. Ao 
mesmo tempo, peçamos a Deus por 
todos os que já disseram o seu sim ao 
chamado de Deus, para que sejam perse-
verantes nessa resposta de amor.

Não podemos deixar também de rezar 
pelo Pais, cujo dia celebramos no segun-
do domingo de Agosto. No exemplo de 
nossos pais aprendemos a importância 
do cuidado, da força para superarmos as 
lutas de cada dia, do valor do trabalho 
para o sustento da família. Quantos pais 
deram e dão a vida pelo bem de suas 
famílias e são exemplos pra nós. Assim 
também recordamos a Semana Nacional 
da Família, do dia 14 ao dia 21 de agosto, 
cujo tema será: Misericórdia na família: 
Dom e Missão. No contexto do ano da 
misericórdia rezemos a fim de que 
nossas famílias sejam de fato um lugar 
onde se faça a verdadeira experiência da 
misericórdia divina.

Aproveitem o nosso informativo e 
tenham uma ótima leitura. Deus aben-
çoe as nossas famílias.
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Por Elisangela Pigossi e Julio Cesar

A palavra vocação vem do verbo no 
latim "vocare" que significa chamar. Assim 
vocação é um chamado. Quem faz esse 
chamado é o próprio Deus, desta forma, se 
há alguém que chama, deve haver outro 
alguém que escuta e responde a esse 
chamado.

A vocação é um chamado de Deus a 
serviço dos irmãos. Ao sermos batizados 
somos chamados por Deus a viver uma 
vocação – sacerdotal, religiosa, matrimo-
nial ou leiga. Cabe a nós refletirmos e 
discernirmos à qual vocação fomos 
chamados. 

Os batizados são chamados a serem 
santos como pessoas solteiras ou casadas, 
irmãos ou irmãs consagrados, diáconos, 
sacerdotes ou bispos. Não importa a 
profissão que cada um tenha, ele ou ela é 
chamado (a) a estar em comunhão com 
Deus e assim buscar a santidade.

A conscientização deste chamado virá 
em tempos diferentes da vida e de 
diferentes modos. Pode vir de algo que 
você leu, de um acontecimento na vida, 
por meio de uma pessoa que você conhe-
ceu ou já conhecia assim como aconteceu 
com alguns dos profetas.

O mês de agosto celebra as vocações 
sacerdotal, diaconal, religiosa, familiar e 
leiga. É um mês voltado para a reflexão e a 

oração pelas vocações, foi instituído na 
19ª Assembleia Geral da CNBB em 1981, 
e tem como objetivos conscientizar as 
comunidades da responsabilidade que 
elas compartilham no processo vocacio-
nal.

No primeiro domingo do mês de agosto 
celebra-se a vocação sacerdotal. O sacer-
dote age em nome de Cristo e é seu repre-
sentante dentro da comunidade. Ao padre 
compete ser pastor e pai espiritual para 
todos sob sua responsabilidade. No 
segundo domingo a vocação familiar - dia 
dos pais - A família  é chamada por  Deus a 
ser  testemunha  do amor e da fraternida-
de, colaboradora da obra da Criação. O 
pai, em colaboração com a mãe, é um dos 
pilares da unidade e bem estar familiar 
cujos frutos são filhos bem formados e 
conscientes do que significa ser cristão e 
cidadão. No terceiro domingo do mês 
vocacional, a Igreja lembra-se dos religio-
sos. Homens e mulheres que consagraram 
suas vidas a Deus e ao próximo. Desta 
vocação brotam carismas e atuações que 
enriquecem nossas comunidades com 
pessoas que buscam viver verdadeira-
mente seus votos de castidade, obediên-
cia e pobreza. São testemunhos vivos do 
Evangelho. No quarto domingo a igreja 
celebra as Vocações Leigas, neste dia 
celebramos todos os leigos que, entre 
família e afazeres, dedicam-se aos traba-
lhos pastorais e também  missionários. Os 

leigos atuam como colaboradores dos 
padres na catequese, na liturgia, nos 
ministérios de música, nas obras de 
caridade e nas diversas pastorais existen-
tes. Assumir  esta vocação  é doar-se  pelo 
Evangelho  e  estar junto a Cristo em sua 
missão de salvação e redenção.

Em João 15, 16 lemos “Não fostes vós 
que me escolhestes; fui eu que vos esco-
lhi!”, deixando evidente que a vocação de 
cada um é um chamado feito pelo Pai, 
chamado ao qual precisamos dar uma a 
resposta consciente e verdadeira. Assu-
mir a vocação é atribuir sentido à nossa 
vida, é viver plenamente em comunhão 
com Jesus Cristo e os irmãos. Não pode-
mos ser imprudentes nesta decisão, 
procure rezar e refletir sobre sua vocação 
ou a vocação de seus filhos, afinal vocação 
acertada, vida feliz!

E A VOCAÇÃO COMO VAI?

O Batismo é o caminho do reino da morte para a Vida, a porta da 
Igreja e o começo de uma comunhão duradoura com Deus. 

O Batismo é o Sacramento fundamental e a condição prévia 
para todos os outros sacramentos. Ele liga-nos a Jesus Cristo, 
insere-nos na Sua morte redentora na cruz, libertando-nos do 
poder do pecado, e faz-nos ressuscitar com Ele para uma Vida 
interminável. Visto que o Batismo é uma aliança com Deus, o 
batizando (ou os pais no batismo da criança) deve aceitá-lo na 
liberdade.Além de perdoar o pecado original e todos os pecados 
pessoais e as penas devidas ao pecado, possibilita aos batizados a 
participação na vida trinitária de Deus mediante a graça santifi-
cante e a incorporação em Cristo e na Igreja. Confere também os 
dons do Espírito Santo. Uma vez batizado, o cristão é para sempre 
um filho de Deus e um membro da Igreja e também pertence para 
sempre a Cristo.

Segundo o Papa emérito Bento XVI, "A nossa vida pertence a 
Cristo, não a nós mesmos. [...] Acompanhados por Ele, aliás, 
acolhidos por Ele no Seu amor, libertamo-nos do medo. Ele envol-

ve-nos e leva-nos aonde quer que formos – Ele que é a própria 
Vida” (07.04.2007). Por isso, nós batizados temos a missão de 
sermos verdadeiros cristãos (outro Cristo).É importante lembrar, 
que na Igreja Católica, temos pessoas ordenadas que podem 
ministrar o Batismo (Bispos, Padres e Diáconos), porém, em caso 
de emergência, qualquer cristão, ou mesmo qualquer pessoa, 
pode batizar, derramando água sobre a cabeça do batizando 
(aquele que será batizado) e dizendo a fórmula batismal: "Eu te 
batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo."

O batismo é tão importante, que até uma pessoa que não seja 
cristã pode ser seu ministro. Ela apenas tem que ter a intenção de 
fazer o que a Igreja faz quando batiza. (Fonte YOUCAT)

“Pelo Sacramento do Batismo te tornaste Templo do Espírito 
Santo. Não expulses com más ações tão grande hóspede, não 
recaias sob o jugo do demônio, porque o preço de tua Salvação é 
o sangue de Cristo”.  (São Leão Magno)

por Alex Rodrigues de Souza

O BATISMO
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1) QUAL O CONCEITO DE PAI?
Pai não é só o que procria. Pai é aquele que 
cuida com amor e se faz presente, sendo 
firme com carinho, sabendo dizer sim e não 
com sabedoria. Pai é aquele que grava no 
coração dos filhos a imagem de super-herói 
quando são crianças, de amparo quando são 
jovens, de sábio quando adultos. É aquele 
que educa para DEUS e para o mundo. Pai é 
aquele que, apesar de sua humanidade, 
transmite aos filhos a imagem da paternida-
de divina. “Nosso pai transmitiu isso tão 
bem que nossa irmã Maria, inspirada nele, 
há alguns anos compôs um poema:

 PAI (MEU POEMA POR MEU PAI ANÍZIO)
Pai, segundo o dicionário, é aquele que procria, 

que dá vida a outro ser. Há pai por opção.
Há pai por acidente. Há pai por vocação. Há pai só 
de coração. Há que deseja ardentemente ser pai. 
Há pai que aceita com resignação, o filho vindo 
acidentalmente. Há pai que rejeita o filho que 

ajudou a conceber. Há pai que acolhe, com amor, 
o filho que outro rejeitou. Há pai que gasta a sua 

vida pelo filho, com e por amor. Há pai que gasta a 
sua vida pelo filho por obrigação. Há pai que só 

gasta a sua vida consigo mesmo. Há pai que ama 
ser pai. Há pai que nem sabe que é pai. Há pai que 

recusa saber o que é ser pai. Há pai que quando 
parte deixa doces saudades.  Há pai que quando 

parte deixa profundas mágoas. Há pai que 
quando parte nem falta faz. No entanto, há um 

pai que mostrou ao mundo o verdadeiro sentido 
dessa palavra: DEUS. Ele através de seu filho, nos 
mostrou que ser pai é: Amar sem limites; educar 

com responsabilidade; punir com amor; dizer sim 
e não com sabedoria; perdoar sem restrição; 

apontar o bom caminho; é caminhar a frente para 
guiar, ao lado para acompanhar, na retaguarda 

para proteger. Parabéns a você pai, que se espelha 
no “PAI MAIOR” para viver sua paternidade!  

Parabéns a você, homem, que mereceu receber 
este título usado por DEUS para se revelar ao 

mundo!  Que todos vocês, pais, possam viver sua 
paternidade completamente, com todo o sentido, 
extensão e profundidade que o Criador imaginou 

quando criou a função de ser pai. Feliz Dia dos 
Pais! 

2) COMO SEU PAI CONDUZIA A FAMÍLIA 
(SOCIAL/RELIGIÃO) ?
 Conduzia com pulso firme. Na vida social, 
era provedor, protetor e educador. Ensina-
va a respeitar as pessoas, principalmente os 
mais velhos, a lutar pelos objetivos com 
perseverança e honestidade, a cair de 
cabeça erguida e a se levantar a cada queda, 
e prosseguir na caminhada.  Na vida religio-
sa, juntamente com nossa mãe, demonstra-
va uma admirável e inabalável fé e confian-
ça em Deus e em sua providência. Apesar 
das inúmeras dificuldades e tombos que a 
vida lhe deu, nunca se revoltava ou perdia a 
confiança em Deus. A cada rasteira que a 
vida lhe dava, quer seja perdendo toda a 
colheita (pois era um pequeno agricultor e 
esta era a sua única fonte de renda), quer 
seja com a doença batendo-lhe à porta e 
insistindo em fazer morada permanente, 
sempre repetia: “Se Deus quiser, ano que 
vem será melhor”. Essa frase ele repetiu 
muitas vezes e nunca o víamos praguejar.

3) COMO ELE EDUCOU OS FILHOS NA FÉ?
Ele e nossa mãe apresentaram-nos a Deus, 
ainda no colo. Ensinavam-nos a rezar, 
rezando junto. Quando crianças, rezávamos 
o terço em família constantemente. Não 
nos mandavam ir à igreja, à missa, iam na 
frente, nos puxando pela mão. O pai, 
quando nos falava de Deus, seus olhos 
brilhavam com o brilho de quem confia e 

acredita em seu amor e em sua justiça. 
Respondia às nossas perguntas sobre Deus 
e a igreja, como se fosse formado em teolo-
gia, apesar de não ter concluído a 1ª série do 
ensino fundamental, porém, com a proprie-
dade de quem vive o que prega.
 
4) QUAIS AS DIFICULDADES 
ENFRENTADAS?  E COMO ELE AS  
RESOLVIA?
As principais dificuldades foram financeiras 
e de saúde. Pequeno agricultor, sem muita 
saúde e com sete filhos para criar, dispondo 
apenas de fé, coragem e seus braços, 
enfrentou situações delicadas. Quando não 
perdia a lavoura com seca ou geada, o preço 
baixo pelo que colhia não era suficiente 
para cobrir as despesas. Para dificultar 
ainda mais, a saúde frágil de nossa mãe 
exigia cuidados e, vez por outra, o obrigava 
a tomar dinheiro emprestado para salvá-la. 
Isso fez com que as dívidas fossem crescen-
do até o ponto de necessitar vender a 
pequena propriedade para liquidá-las. Isso 
forçou-nos a vir morar na cidade, e o fez 
com que se tornasse “boia-fria”. Nada foi 
fácil! Como resolvia? Trabalhando mais e 
mais, com fé e esperança, até que foi obriga-
do a parar em função de sua saúde que se 
agravou. Em relação à saúde da nossa mãe, 
ele fez tudo o que seus cuidados e suas 
condições financeiras permitiram. Contu-
do, um fato marcante foi o de nos ensinar, 
desde muito cedo, a zelar pela nossa mãe, 
com devoção. Aprendemos com dele que 
para a mãe devíamos doar sempre o melhor 
das coisas e de nós.

5) VOCÊS TÊM ALGUMA LEMBRANÇA 
IMPORTANTE DE SEU PAI?
 São muitas boas lembranças dele, uma 
delas era quando nas noites de verão, 
sentávamos num tronco de árvore à frente 
da porta da cozinha, para apreciar o céu 
estrelado ou o clarão da lua cheia. E era 

MATÉRIA DA CAPA

Dia dos Pais
Em homenagem ao Dia dos Pais, entrevistamos as filhas do Sr. Anísio Teixeira da Silva, um pai já falecido e que criou seus sete filhos com 

muita dificuldade, mas com perseverança na palavra de Deus. Entrevistamos também o jovem Rafael, que tem apenas um único filho, e está 
no começo de sua caminhada como pai, cheio de incertezas e inseguranças, mas que já se preocupa em passar a fé ao seu filho João Gabriel.

nessas noites que nosso pai nos ensinava o 
nome das estrelas, contava histórias infan-
tis ou as de sua vida, respondia nossas 
perguntas sobre Deus, sobre a igreja, sobre 
a criação e nos ensinava cantigas infantis, 
parlendas, ou ainda cantava suas “modas” 
sertanejas, que nos embalava o sono e os 
sonhos. Quando o Pe. Zezinho compôs o 
canto Utopia, parece que o fez observando 
nossa casa e nossa vida. Todos nós nos 
emocionamos quando ouvimos ou canta-
mos, pois o nosso pai gostava. Acho que ele 
também se identificava com Utopia. Outra 
lembrança bem marcante foi uma conversa 
dele com nossa vizinha, dona Carmelita, 
quando ele disse: “Deus já pode me levar. 
Pedi a Deus que me conservasse a vida 
quando meus filhos eram pequenos, mas 
agora os filhos todos estão criados e enca-
minhados na vida. Cumpri minha missão”, e 
poucos dias depois veio a falecer.

1) QUAIS AS SUAS PREOCUPAÇÕES SENDO 
PAI?
Minhas preocupações sendo pai, é de cuidar 
e  zelar da saúde física e psicológica do meu 
filho, porque sendo criança não pode buscar 
sozinho as coisas de que precisa. Ele ainda 
não tem condições para fazer isso. Ele 
depende de mim e da mãe dele, para que o 
acompanhe ao médico, enfim, para alcançar 
tudo aquilo que uma criança necessita. 
Quando acontece algum atrito entre eu e a 
minha esposa, assim como acontece em 
todos os matrimônios, nós procuramos 
evitar que isso aconteça na presença dele, 
tentamos fazer que fique apenas entre nós. 
Procuro cuidar também da saúde espiritual 
dele, levando ele a participar da igreja, e 

buscar as coisas de Deus, para que desde 
criança ele já vá visualizando e escutando 
coisas boas e já ir criando nele uma boa 
índole, e frutificando na mente e no coração 
dele.

2) COMO VOCÊ ESPERA EDUCAR SEU FILHO 
NA FÉ? 
Tendo uma participação constante nas 
coisas que a igreja promove, sempre 
acompanhado da minha esposa, e  trazendo 
para dentro de casa aquilo que acolhemos 
na igreja, e colocando em prática no seio da 
nossa casa. Procuramos rezar com ele na 
igreja e também em casa, para que quando 
ele tiver entendimento e for crescendo dê 
exemplos bons onde for, e se comporte 
diferente.

3) QUAL ERA A SUA IMAGEM DE PAI, ANTES 
DE SER UM? 
Antes de ser pai eu imaginava, que quando 
eu tivesse um filho, seria um pai presente, 
um pai protetor, que estaria sempre 
vigiando e protegendo. Hoje eu vejo que 
nem tudo é como eu pensava, pois muitas 
vezes o serviço me rouba tempo demais. 
Tem dia que eu chego em casa cansado, e 
nem sempre consigo fazer aquilo que antes 
de ter um filho eu tinha vontade de fazer, 
que era  de brincar com ele, de estar o 
tempo todo com ele. Não quero dizer que eu 
não brinco e  não me divirto com ele, que 
não o levo para sair, mas eu acreditava que 
quando eu tivesse um filho, as coisas seriam 
mais fáceis, a vida não seria tão corrida. Mas 
se eu for pensar no cansaço, meu filho vai 
crescer sem a presença de um pai. Sei que 
devo superar e nem que seja por meia hora, 
quinze, dez ou cinco minutos, não importa o 
tempo, tenho que estar com meu filho. 
Dessa maneira, pretendo fazer com que ele 
veja que ele é amado, e que é importante, 
que todos os dias ele possa ver, que mesmo 
sendo por alguns minutos eu me  dedico a 

ele. Antes de ser pai eu pensava que estaria 
o tempo todo com ele, mas hoje vejo que 
isto não é possível, pois eu e minha esposa 
precisamos sair e trabalhar para buscar o 
pão de cada dia, deixamos ele na escolinha o 
dia todo. Percebo que não é possível fazer 
tudo aquilo que imaginava e almejava para 
um filho quando eu tivesse um.
 
4) QUAL FOI SUA REAÇÃO QUANDO SOUBE 
QUE SERIA PAI?
 Quando descobri que seria pai deu aquele 
friozinho na barriga, mas depois conforme 
meus pais, os pais da minha esposa e os 
demais parentes ficaram sabendo, fiquei 
mais tranquilo.  É  uma sensação de alegria, 
mas ao mesmo tempo nos obriga a por a 
mão na consciência, aumenta e muito a 
nossa responsabilidade. Antes de termos 
nosso primeiro filho, Michele minha esposa, 
e eu tínhamos o nosso lazer, saíamos e nos 
divertíamos. Mas assim como o casamento, 
a experiência  do primeiro filho é difícil, 
principalmente na parte financeira, onde é 
necessário economizar, corta gastos, cortar 
algumas regalias e dar prioridade à aquilo 
que a gente está assumindo.  Quando o João 
Gabriel nasceu, vi a enorme 
responsabilidade que o Senhor me 
concedeu.

Por Glaucia Bravin e Ir Silvio da Silva
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1) QUAL O CONCEITO DE PAI?
Pai não é só o que procria. Pai é aquele que 
cuida com amor e se faz presente, sendo 
firme com carinho, sabendo dizer sim e não 
com sabedoria. Pai é aquele que grava no 
coração dos filhos a imagem de super-herói 
quando são crianças, de amparo quando são 
jovens, de sábio quando adultos. É aquele 
que educa para DEUS e para o mundo. Pai é 
aquele que, apesar de sua humanidade, 
transmite aos filhos a imagem da paternida-
de divina. “Nosso pai transmitiu isso tão 
bem que nossa irmã Maria, inspirada nele, 
há alguns anos compôs um poema:

 PAI (MEU POEMA POR MEU PAI ANÍZIO)
Pai, segundo o dicionário, é aquele que procria, 

que dá vida a outro ser. Há pai por opção.
Há pai por acidente. Há pai por vocação. Há pai só 
de coração. Há que deseja ardentemente ser pai. 
Há pai que aceita com resignação, o filho vindo 
acidentalmente. Há pai que rejeita o filho que 

ajudou a conceber. Há pai que acolhe, com amor, 
o filho que outro rejeitou. Há pai que gasta a sua 

vida pelo filho, com e por amor. Há pai que gasta a 
sua vida pelo filho por obrigação. Há pai que só 

gasta a sua vida consigo mesmo. Há pai que ama 
ser pai. Há pai que nem sabe que é pai. Há pai que 

recusa saber o que é ser pai. Há pai que quando 
parte deixa doces saudades.  Há pai que quando 

parte deixa profundas mágoas. Há pai que 
quando parte nem falta faz. No entanto, há um 

pai que mostrou ao mundo o verdadeiro sentido 
dessa palavra: DEUS. Ele através de seu filho, nos 
mostrou que ser pai é: Amar sem limites; educar 

com responsabilidade; punir com amor; dizer sim 
e não com sabedoria; perdoar sem restrição; 

apontar o bom caminho; é caminhar a frente para 
guiar, ao lado para acompanhar, na retaguarda 

para proteger. Parabéns a você pai, que se espelha 
no “PAI MAIOR” para viver sua paternidade!  

Parabéns a você, homem, que mereceu receber 
este título usado por DEUS para se revelar ao 

mundo!  Que todos vocês, pais, possam viver sua 
paternidade completamente, com todo o sentido, 
extensão e profundidade que o Criador imaginou 

quando criou a função de ser pai. Feliz Dia dos 
Pais! 

2) COMO SEU PAI CONDUZIA A FAMÍLIA 
(SOCIAL/RELIGIÃO) ?
 Conduzia com pulso firme. Na vida social, 
era provedor, protetor e educador. Ensina-
va a respeitar as pessoas, principalmente os 
mais velhos, a lutar pelos objetivos com 
perseverança e honestidade, a cair de 
cabeça erguida e a se levantar a cada queda, 
e prosseguir na caminhada.  Na vida religio-
sa, juntamente com nossa mãe, demonstra-
va uma admirável e inabalável fé e confian-
ça em Deus e em sua providência. Apesar 
das inúmeras dificuldades e tombos que a 
vida lhe deu, nunca se revoltava ou perdia a 
confiança em Deus. A cada rasteira que a 
vida lhe dava, quer seja perdendo toda a 
colheita (pois era um pequeno agricultor e 
esta era a sua única fonte de renda), quer 
seja com a doença batendo-lhe à porta e 
insistindo em fazer morada permanente, 
sempre repetia: “Se Deus quiser, ano que 
vem será melhor”. Essa frase ele repetiu 
muitas vezes e nunca o víamos praguejar.

3) COMO ELE EDUCOU OS FILHOS NA FÉ?
Ele e nossa mãe apresentaram-nos a Deus, 
ainda no colo. Ensinavam-nos a rezar, 
rezando junto. Quando crianças, rezávamos 
o terço em família constantemente. Não 
nos mandavam ir à igreja, à missa, iam na 
frente, nos puxando pela mão. O pai, 
quando nos falava de Deus, seus olhos 
brilhavam com o brilho de quem confia e 

acredita em seu amor e em sua justiça. 
Respondia às nossas perguntas sobre Deus 
e a igreja, como se fosse formado em teolo-
gia, apesar de não ter concluído a 1ª série do 
ensino fundamental, porém, com a proprie-
dade de quem vive o que prega.
 
4) QUAIS AS DIFICULDADES 
ENFRENTADAS?  E COMO ELE AS  
RESOLVIA?
As principais dificuldades foram financeiras 
e de saúde. Pequeno agricultor, sem muita 
saúde e com sete filhos para criar, dispondo 
apenas de fé, coragem e seus braços, 
enfrentou situações delicadas. Quando não 
perdia a lavoura com seca ou geada, o preço 
baixo pelo que colhia não era suficiente 
para cobrir as despesas. Para dificultar 
ainda mais, a saúde frágil de nossa mãe 
exigia cuidados e, vez por outra, o obrigava 
a tomar dinheiro emprestado para salvá-la. 
Isso fez com que as dívidas fossem crescen-
do até o ponto de necessitar vender a 
pequena propriedade para liquidá-las. Isso 
forçou-nos a vir morar na cidade, e o fez 
com que se tornasse “boia-fria”. Nada foi 
fácil! Como resolvia? Trabalhando mais e 
mais, com fé e esperança, até que foi obriga-
do a parar em função de sua saúde que se 
agravou. Em relação à saúde da nossa mãe, 
ele fez tudo o que seus cuidados e suas 
condições financeiras permitiram. Contu-
do, um fato marcante foi o de nos ensinar, 
desde muito cedo, a zelar pela nossa mãe, 
com devoção. Aprendemos com dele que 
para a mãe devíamos doar sempre o melhor 
das coisas e de nós.

5) VOCÊS TÊM ALGUMA LEMBRANÇA 
IMPORTANTE DE SEU PAI?
 São muitas boas lembranças dele, uma 
delas era quando nas noites de verão, 
sentávamos num tronco de árvore à frente 
da porta da cozinha, para apreciar o céu 
estrelado ou o clarão da lua cheia. E era 

MATÉRIA DA CAPA

Dia dos Pais
Em homenagem ao Dia dos Pais, entrevistamos as filhas do Sr. Anísio Teixeira da Silva, um pai já falecido e que criou seus sete filhos com 

muita dificuldade, mas com perseverança na palavra de Deus. Entrevistamos também o jovem Rafael, que tem apenas um único filho, e está 
no começo de sua caminhada como pai, cheio de incertezas e inseguranças, mas que já se preocupa em passar a fé ao seu filho João Gabriel.

nessas noites que nosso pai nos ensinava o 
nome das estrelas, contava histórias infan-
tis ou as de sua vida, respondia nossas 
perguntas sobre Deus, sobre a igreja, sobre 
a criação e nos ensinava cantigas infantis, 
parlendas, ou ainda cantava suas “modas” 
sertanejas, que nos embalava o sono e os 
sonhos. Quando o Pe. Zezinho compôs o 
canto Utopia, parece que o fez observando 
nossa casa e nossa vida. Todos nós nos 
emocionamos quando ouvimos ou canta-
mos, pois o nosso pai gostava. Acho que ele 
também se identificava com Utopia. Outra 
lembrança bem marcante foi uma conversa 
dele com nossa vizinha, dona Carmelita, 
quando ele disse: “Deus já pode me levar. 
Pedi a Deus que me conservasse a vida 
quando meus filhos eram pequenos, mas 
agora os filhos todos estão criados e enca-
minhados na vida. Cumpri minha missão”, e 
poucos dias depois veio a falecer.

1) QUAIS AS SUAS PREOCUPAÇÕES SENDO 
PAI?
Minhas preocupações sendo pai, é de cuidar 
e  zelar da saúde física e psicológica do meu 
filho, porque sendo criança não pode buscar 
sozinho as coisas de que precisa. Ele ainda 
não tem condições para fazer isso. Ele 
depende de mim e da mãe dele, para que o 
acompanhe ao médico, enfim, para alcançar 
tudo aquilo que uma criança necessita. 
Quando acontece algum atrito entre eu e a 
minha esposa, assim como acontece em 
todos os matrimônios, nós procuramos 
evitar que isso aconteça na presença dele, 
tentamos fazer que fique apenas entre nós. 
Procuro cuidar também da saúde espiritual 
dele, levando ele a participar da igreja, e 

buscar as coisas de Deus, para que desde 
criança ele já vá visualizando e escutando 
coisas boas e já ir criando nele uma boa 
índole, e frutificando na mente e no coração 
dele.

2) COMO VOCÊ ESPERA EDUCAR SEU FILHO 
NA FÉ? 
Tendo uma participação constante nas 
coisas que a igreja promove, sempre 
acompanhado da minha esposa, e  trazendo 
para dentro de casa aquilo que acolhemos 
na igreja, e colocando em prática no seio da 
nossa casa. Procuramos rezar com ele na 
igreja e também em casa, para que quando 
ele tiver entendimento e for crescendo dê 
exemplos bons onde for, e se comporte 
diferente.

3) QUAL ERA A SUA IMAGEM DE PAI, ANTES 
DE SER UM? 
Antes de ser pai eu imaginava, que quando 
eu tivesse um filho, seria um pai presente, 
um pai protetor, que estaria sempre 
vigiando e protegendo. Hoje eu vejo que 
nem tudo é como eu pensava, pois muitas 
vezes o serviço me rouba tempo demais. 
Tem dia que eu chego em casa cansado, e 
nem sempre consigo fazer aquilo que antes 
de ter um filho eu tinha vontade de fazer, 
que era  de brincar com ele, de estar o 
tempo todo com ele. Não quero dizer que eu 
não brinco e  não me divirto com ele, que 
não o levo para sair, mas eu acreditava que 
quando eu tivesse um filho, as coisas seriam 
mais fáceis, a vida não seria tão corrida. Mas 
se eu for pensar no cansaço, meu filho vai 
crescer sem a presença de um pai. Sei que 
devo superar e nem que seja por meia hora, 
quinze, dez ou cinco minutos, não importa o 
tempo, tenho que estar com meu filho. 
Dessa maneira, pretendo fazer com que ele 
veja que ele é amado, e que é importante, 
que todos os dias ele possa ver, que mesmo 
sendo por alguns minutos eu me  dedico a 

ele. Antes de ser pai eu pensava que estaria 
o tempo todo com ele, mas hoje vejo que 
isto não é possível, pois eu e minha esposa 
precisamos sair e trabalhar para buscar o 
pão de cada dia, deixamos ele na escolinha o 
dia todo. Percebo que não é possível fazer 
tudo aquilo que imaginava e almejava para 
um filho quando eu tivesse um.
 
4) QUAL FOI SUA REAÇÃO QUANDO SOUBE 
QUE SERIA PAI?
 Quando descobri que seria pai deu aquele 
friozinho na barriga, mas depois conforme 
meus pais, os pais da minha esposa e os 
demais parentes ficaram sabendo, fiquei 
mais tranquilo.  É  uma sensação de alegria, 
mas ao mesmo tempo nos obriga a por a 
mão na consciência, aumenta e muito a 
nossa responsabilidade. Antes de termos 
nosso primeiro filho, Michele minha esposa, 
e eu tínhamos o nosso lazer, saíamos e nos 
divertíamos. Mas assim como o casamento, 
a experiência  do primeiro filho é difícil, 
principalmente na parte financeira, onde é 
necessário economizar, corta gastos, cortar 
algumas regalias e dar prioridade à aquilo 
que a gente está assumindo.  Quando o João 
Gabriel nasceu, vi a enorme 
responsabilidade que o Senhor me 
concedeu.

Por Glaucia Bravin e Ir Silvio da Silva

Ser pai é uma grande bênção que é concedida pelo 
Senhor. Mas ao mesmo tempo, é também uma 

responsabilidade, porque a vontade de Deus é que 
um pai eduque os seus filhos no caminho certo e no 

conhecimento da Sua Palavra. Nesta reportagem 
mostramos a vida de dois pais, que podem 

representar tantos outros pais da nossa comunida-
de, e como fala no salmo 127 nos versículos 3-4 

“os filhos são herança do Senhor, uma recompensa 
que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro 

são os filhos nascidos na juventude. Por isso 
parabenizamos todos os guerreiros que lutam 

todos os dias para educar seus filhos na fé. 
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Com imensa felicidade, participamos do 1O Encontrão Para Casais que aconteceu no 
último dia 17/07 em nossa comunidade, acredito que foi uma experiência única para 
todos os participantes. As palestras que foram dadas vem de encontro as nossas 
necessidades espirituais... em meio a tantas as tribulações que temos em nosso dia a 
dia., muitas vezes deixamos Deus em segundo plano e esse encontro serviu para nos 
mostrar o quanto necessitamos estar perto de  Deus, seja na oração ou no servir ao 
próximo! Foi reafirmado nos testemunhos que ouvimos, a importância da oração e da 
evangelização começando por nossa família e se estendendo a toda nossa comunida-
de!!!

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

CONCENTRAÇÃO DIOCESANA DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

ENCONTRO NACIONAL PA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
Nossa paróquia participou do 5º Encontro Nacional da Pascom, realizado em Aparecida (SP), entre os dias 14 e 17 de julho. 

Durante quatro dias de evento, refletimos sobre o tema Comunicação e Liturgia”. Foram realizadas conferências, celebrações, 
seminários, visita guiada ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e trabalhos em grupo.

O arcebispo de Diamantina (MG) e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunica-
ção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Darci José Nicioli, ressaltou a trans-
versalidade da Pastoral, avaliando a realização como um “passo importante na caminhada”.

“Este encontro reafirmou, com ampla participação e entusiasmo, a transversalidade da Pastoral 
da Comunicação. Existimos para servir as outras pastorais da Igreja. Precisamos, cada vez mais, nos 
qualificarmos para ajudar as outras pastorais no enfrentamento do santo desafio de comunicar 
Jesus Cristo, com eficiência e fervor”, disse dom Darci.

“Comunicação e Celebração Litúrgica”, “Comunicação e Anúncio da Palavra”, “Comunicação e 
Linguagem Visual” e “As novas tecnologias e a Liturgia” foram as conferências propostas durante o 
encontro, ministradas por especialistas em liturgia e comunicação. Foram eles o doutor em Liturgia 
e professor no Instituto Franciscano de Petrópo-
lis (RJ), frei José Ariovaldo da Silva; o bispo de 
Paranaguá (PR) dom Edmar Peron, que é mestre 
em Teologia Dogmática e Liturgia; o artista plás-
tico dedicado à Arte Sacra, Claudio Pastro; e o 
jornalista e doutorando em Ciências da Comuni-
cação, Moisés Sbardelotto.

Ainda durante o encontro vivenciamos cele-
brações da Misericórdia, realizamos uma visita 
guiada à Basílica de Nossa Senhora Aparecida e 
trabalhamos em grupos Regionais. 

por Mario Paião

Foi com muita alegria que participamos, no dia 17 de julho, da Con-
centração Diocesana do Apostolado da Oraçao em Naviraí,  que 
teve como tema “Eucaristia: fonte e ápice de  toda vida cristã”. A 
palestra foi proferida pelo Padre Paiva, SJ – Coordenador Nacional 
do Apostolado da Oração.  A missa foi presidida por Dom Ettore e 
concelebrada pelos padres Paiva e Padre Ademir Carvalho de 
França, referencial do Apostolado da Oração, na diocese de Naviraí.
Foi um dia de partilha e muitas atividades entre os irmãos e irmãs do 
Apostolado da Oração.

por Odete Sãovesso Faria
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O primeiro luau mariano da confraria de Nossa Senho-
ra aconteceu no dia 16 de julho no pátio da paróquia 
em honra à Nossa Senhora do Carmo. O encontro 
reuniu os membros do grupo e alguns crismandos 
para uma breve catequese sobre a Virgem Maria 
seguida de orações, testemunhos e canções marianas.

LUAU MARIANO

RETIRO DOS CRISMANDOS

Aconteceu, no dia 10 de julho, no Santuário Diocesano Imaculado Coração de Maria em 
Nova Andradina, a celebração da missa de envio dos jovens à Jornada Mundial da Juventu-
de em Cracóvia, na Polônia, edição de 2016, presidida pelo Bispo da Diocese de Naviraí-MS, 
Dom Ettore Dotti. Nesta missa, reuniu-se um total de 24 jovens do Caminho Neocatecume-
nal; 18 de Nova Andradina, 3 de Bataguassu e 3 de Batayporã. Os jovens de Batayporã são: 
Luciane Caldeira, Leonardo Ribeiro e Ana Clara de Oliveira. No final desta missa, foram 
apresentadas, em slides, as fotos de outros jovens que já foram nas jornadas anteriores: 
Fábio Rodrigues e Aurea Farias em Loreto-Itália (1995); Hellen Cristina em Paris-França 
(1997); Volmir Cardoso, Vera Lúcia e Beatriz Farias em Jerusalém-Israel (2000); Candisse 
em Toronto-Canadá (2002); Alan Cacefo em Colônia-Alemanha (2005); Danilo Bernardes em Madrid-Espanha (2011); 
muitos jovens e adultos no Rio de Janeiro-Brasil (2013); e agora os três jovens, Luciane, Leonardo e Ana Clara em Cracóvia-Polônia 
(2016). Que Deus conserve cada jovem que já foi e que irá nestas jornadas mundiais na sua luz e presença. Que possamos ser sinais e 
testemunhas vivas da tua Palavra, Senhor! Que sejamos sal da terra e luz do mundo. Amém!

ENVIO DOS JOVENS À JMJ

por  Danilo Bernardes

por  Coordenação da Pastoral da Catequese

por Maryanne Pinotti

Num clima de muita alegria, aconteceu no último  dia 03 de 
julho, o 1º Retiro dos Crismandos 2016, com o apoio do SAV e dos 
padres Everton e Nelo e a  colaboração  do Ir. Silvio que sempre 
solícito ajuda a catequese. Acreditamos que os crismandos saíram 
deste encontro mais ricos na fé e dispostos a seguir Jesus Cristo na 
missão de evangelizar.

Deus abençoe a todos!

No dia 24 de julho, na missa das 8h, em nome dos Leigos Calabrianos, fiz um pequeno 
apelo à comunidade no sentido de doar alimentos, porque havia famílias passando necessida-
des e que não comiam feijão há três meses. E eu disse: “Vamos fazer a Campanha do Feijão”?

Os alimentos poderiam ser deixados em minha casa ou na secretaria da paróquia. No 
mesmo dia a generosidade deste povo se fez presente e, os alimentos começaram a chegar 
em abundância. Na segunda-feira, foram arrecadados mais de 40 kg de feijão, fora os outros 
alimentos; mostrando assim, que o povo Batayporaense, é um povo bom e generoso e que se 
preocupa com o seu próximo.

Os alimentos continuaram chegando durante toda a semana, inclusive uma doação de 
meio saco de feijão. Fica aqui o meu agradecimento mais uma vez em nome dos Leigos Calabrianos, a todos, e que são João Calábria e 
Santo Antônio de Pádua os abençoe grandemente. Lembro que a campanha continua e você poderá fazer a sua doação na secretaria 
da paróquia ou aos domingos na Igreja Matriz. Deus os abençoe grandemente. Um abraço fraterno.

LEIGOS CALABRIANOS EM AÇÃO

por  Maria Tereza da Silva Fruguli Dan
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01/08   Idalina Mathias Teixeira
02/08   Ana de Souza Vresk
02/08   Maria do Carmo
03/08   José Liborio Tavares
03/08   Luiz Fellipe Nunes dos Santos
03/08   Carmelita de Oliveira Xavier
03/08   Benedito Antonio da Silva
03/08   Antonio Carlos Botter
04/08   Almira Ramos Frutuoso
04/08   Fabiano Marcos de Farias Ramos
04/08   Neuza Aparecida de Oliveira
05/08   Claudia Leticia da Silva
05/08   Anatasha Ribeiro do Nascimento
06/08   Eder dos Santos Picinin
06/08   Gesulina Monteiro da Rocha
07/08   Carmem Neves Prado Silva
08/08   Aparecida Maria K. de Almeida
08/08   Fernanda Robaldo
08/08   José Barbosa da Silva
08/08   Luiz José da Roz
08/08   Maria Aparecida da Silva

09/08   Rafael Nunes Siqueia
09/08   Renilda Maria de Araujo Silva
09/08   Amanda Monteiro dos Santos
11/08   Alex Rodrigues de Souza
11/08   Arlei Silva Costa
12/08   Nilda Gomes Monteiro
12/08   Neuza Macedo Garcia
12/08   João Batista da Silva da Costa
12/08   Maria José Henrique da Silva
13/08   Fabiana Santos da Silva
14/08   Aldeir Aparecido Araujo
14/08   Ernestina Cruz
16/08   Eduardo Alessio de Lima
17/08   Maria Suely Pereira de Souza
17/08   Percio José Nascimento
17/08   Veronica P. da Costa Alvarado
18/08   Sebastião Adolfo da Rocha
19/08   Luiz Carlos da Silva
19/08   Elza M. de Oliveira Evangelista
20/08   Silvio Gonçalves da Silva
21/08   Irineu Anacleto Bueno

22/08   Vera Lucia M. Santos
22/08   Elaine Aparecida Vidoto Vresk
23/08   Sebastião Alves dos Santos
23/08   Tatiane Feliciano da Silva
23/08   Natalice Fátima Ferreira Rocha
24/08   Antonio Luis da Silva Fruguli
24/08   Cleide Gomes
25/08   Irnineu Vidotte
25/08   Onório Francisco da Costa
27/08   Elenir Canello
28/08   Benone Bezerra Albuquerque
29/08   Vanderlei de Freitas Santos
29/08   Ernesto Francisco Borges
30/08   Elza Neves do Prado Bom
30/08   Maria Eurice Silva Fiumari
30/08   Matilde Ramos Almeida Palagano
30/08   Mauro Bueno da Silva
30/08   Meiriele Lazarin
31/08   Arnaldo Pedro da Silva

02/08   Maria Helena Micheline Domingos
                 Jose Domingos

31/08   Odília Silva Araújo
                 José Elias Araújo

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE CASAMENTO - AGOSTO

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


