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MARIA, NOSSA MÃE

Maio, mês que toca nosso coração
e por vários motivos: é o mês em
que celebramos o Dia das Mães, e
entre todas elas, aquela que é a
mãe de Deus e nossa Mãe, a Virgem Maria a quem amamos e reverenciamos em nossa paroquia
com o titulo de Nossa Senhora do
Perpetuo Socorro, nossa padroeira.
Celebrar as mães é celebrar a vida, é celebrar sua presença amorosa no lar, presença que acolhe,
cuida, educa e ajuda a crescer. No
Dia das Mães queremos cumprimentar e agradecer a todas as
mulheres deste imenso comunidade de Itaquirai que assumem e vivem com dedicação e responsabilidade sua vocação
materna, que se realiza de diversas maneiras, seja no cuidado dos próprios filhos, seja
na acolhida e adoção de outros, seja na vida consagrada, que, ao renunciar a maternidade biológica, pelo Reino de Deus, não abdica da maternidade espiritual, mas a realiza ao entregar toda a vida ao serviço de tantas crianças. Deus Pai, por intercessão de
Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, derrame suas bênçãos sobre todas as mães das
nossas comunidades de Itaquirai.
Maio é também o mês de Maria, e desde o início da evangelização do Brasil, Nossa
Senhora teve e tem uma grande presença na formação e na vivência cristã do nosso
povo. Pode-se dizer que a nossa cultura tem raiz cristã e mariana. Bastam observar
quantas dioceses, paróquias, cidades, vilas, bairros, serras, rios, colégios, empresas,
pessoas trazem o nome da Mãe do Céu, sob os mais diferentes títulos com os quais é
invocada no Brasil e no mundo, para perceber o quanto o nosso povo, venera e ama a
Virgem Maria. Que Nossa Senhora abençoe todos os lares do Brasil, para que seja
uma pequena igreja doméstica, onde se vive o amor, a fé, a união e a paz.

EXEMPLO DE VIDA
Nelson e Dorzíria
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NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
“13 de Maio”
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NOSSA DIOCESE

História da Nossa Diocese
A Diocese de Naviraí é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica situada em Naviraí,
no estado brasileiro de Mato Grosso do Sul. Foi
erguida pelo Papa Bento XVI em 1 de junho de
2011 com Bula papal de criação “Summi Nostri
muneris” (Nosso Sumo encargo) após o desmembramento total da Diocese de Dourados.
Seu território é de 35.138km². Subdividida em
quatro foranias, abrange 19 municipios e por 20
paróquias: Naviraí, Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Bataiporã, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul,
Paranhos, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu.
Pertence ao Regional Oeste 1 da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil.
Seu primeiro Bispo é Dom Ettore Dotti – csf.
A catedral tem como padroeira Nossa Senhora
de Fátima; o santuário diocesano em Nova Andradina é dedicado ao Imaculado Coração de
Maria.
O Santuário Diocesano do Imaculado Coração
de Maria, foi criado em 19 de fevereiro de 2012,
pelo o atual Bispo da Diocese de Naviraí, Dom
Ettore Dotti, que em 09 de setembro de 2012,
nomeou Pe. Angelo Gaio, como 1º, atual reitor
do Santuário e entronizou a imagem de Nossa
Senhora de Fátima, vinda de Fátima/Portugal,
de onde vem à devoção atribuída em uma de
suas aparições ao Imaculado Coração de Maria.

MENSAGEM DO PAPA

Papa Francisco envia mensagem para as
Mães da Praça de Maio
A saudação foi endereçada a Ana María Careaga, filha de Esther Ballestrino de Careaga,
fundadora da associação, cidadã paraguaia
sequestrada na Argentina pela Polícia e
“desaparecida” durante a ditadura militar, em
1977.
O Papa Francisco enviou uma mensagem de
áudio para as Mães da Praça de Maio, gravada por ocasião do 41º aniversário de sua fundação.
A saudação foi endereçada a Ana María Careaga, filha de Esther Ballestrino de Careaga,
fundadora da associação, cidadã paraguaia
sequestrada na Argentina pela Polícia e
“desaparecida” durante a ditadura militar, em
1977.
A mensagem foi transmitida ao vivo, nesta segunda-feira (30/04), durante o programa
“Ahora y Siempre” (Agora e Sempre) conduzido por Anna Maria Careaga na Rádio Caput,
em Buenos Aires, Argentina.
“Querida Ana Maria, nestes dias em que se
recorda o dia 30 de abril de 1977, aniversário
de fundação das mães, quando as mães se
organizaram, lembro-me tanto de sua mãe
que trabalhou muito, que foi uma lutadora e
com ela muitas mulheres lutaram pela justiça
ou porque perderam seus filhos ou simplesmente porque mulheres mães que, vendo o
drama de muitos filhos desaparecidos, se uniram para lutar por isso.”
“Tenho certeza de que, além do reconhecimento da humanidade, Deus as tem em seu
coração. Elas são lutadoras, lutaram pela justiça e nos ensinaram o caminho a seguir. Fico
feliz que você siga as pegadas de sua mãe e
as transmite a outras pessoas em seu programa radiofônico."
"Portanto, hoje, de maneira especial, rezo pelas Mães, rezo por você, rezo por sua mãe Ester e rezo por todos os homens e mulheres de
boa vontade que querem realizar juntos um
projeto de justiça e fraternidade. Que Deus os
abençoe.

Papa Francisco

EXEMPLO DE VIDA
Nelson e Dorzíria
Um casal cheio de vida, filhos de camponeses, membros do CONVIVER, católicos participantes ativos da Igreja matriz. Morador de Itaquirai, residente no Projeto de Assentamento Indaiá, desde o ano de 1994,
vivendo da labuta da terra, onde produz seu sustento num espaço de
amor e fartura até os dias atuais.
Nelson Salvador, 82 anos, nascido em Iacanga-SP ao dia 19 de dezembro de 1937, filho de paulista (Barueri e Jaú) de origem italiana. D. Dorzíria Aranega Salvador, 81 anos, nascida em Franca-SP no dia 29 de
abril de1938, filha de paulista (Franca) de origem espanhola e italiana.
Diante os mistérios da vida, ambos paulistas, mas suas vidas se encontraram em Jandaia do Sul-PR, se apaixonaram e no ida 10 de outubro de 1959, com a benção de
Deus se casaram.
Desta união nasceram 02 filhos, somando hoje 01 neto e 02 bisnetos.

NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA
Portugal – 1917

Foram três humildes pastores, filhos de
famílias pobres, simples e profundamente católicas, os mensageiros escolhidos por Nossa Senhora. Lúcia, a mais velha, tinha dez anos, e os primos, Francisco e Jacinta, nove e sete anos respectivamente. Os três eram analfabetos.
Assustados, Jacinta e Francisco apenas ouvem
Nossa Senhora conversando com Lúcia. Ela pede
que os pequenos rezem o terço inteirinho e que
venham àquele mesmo local todo dia 13 de cada
mês, desaparecendo em seguida. O encontro
acontece pelos sete meses seguintes.
Na época, muitos duvidavam das visões das crianças. As aparições só começaram a ser reconhecidas oficialmente pela Igreja na última delas, em 13
de outubro, quando sinais extraordinários e impressionantes foram vistos por todos no céu, principalmente no disco solar. Poucos anos depois, os
irmãos Francisco e Jacinta morreram. A mais velha tornou-se religiosa de clausura, tomando o nome de Lúcia de Jesus, e permaneceu sem contato
com
o
mundo
por
muitos
anos.
O local das aparições de Maria foi transformado
num santuário para Nossa Senhora de Fátima. Em
1946, na presença do cardeal representante da
Santa Sé e entre uma multidão de católicos, houve a coroação da estátua da Santíssima Virgem
de Fátima. Em 13 de maio de 1967, por ocasião
do aniversário dos cinqüenta anos das aparições
de Fátima, o papa Paulo VI foi ao santuário para
celebrar a santa missa a mais de um milhão de
peregrinos que o aguardavam, entre eles irmã Lúcia de Jesus, a pastora sobrevivente, que viu e

SANTOS DO MÊS DE
MAIO
1. São José Operário, São Peregrino Laziosi.
2. Santo Atanásio Doutor da Igreja, Mafalda Bemaventurada
3. São Filipe, Apóstolo , São Tiago menor Apóstolo.
4. São Floriano Mártir, São Ciríaco, Santa Antonina.
5. Santo Hilário de Arles, Bispo e Confessor e Santo Ângelo.
6. S. Evódio, São Domingos Sávio, São Lúcio de Cirene,
7. Santa Flávia Domitila, Santo Agostinho Roscelli, Santa
Rosa Venerini.
8. São Vítor - o Mouro, Santo Acácio.
9. São Pacômio, Beato Nicolau Albergati, Beata Maria Teresa de Jesus
10. Santo Antonino de Florença, Bem-aventurado Damião
de Molokai
11. Santos Abades de Cluny e Santo Inácio Lácomi
12. São Pancrácio e Bem-aventurada Joana de Portugal
13. Nossa Senhora de Fátima , Santa Maria Domenica Mazzarello.
14. São Matias Apóstolo e São Miguel Garicoits.
15. Santo Isidoro Lavrador.
16. São João Nepomuceno, S. Ubaldo, S. André Bobola, S.
Simão Stock.
17. São Pascoal Baylon e Bem-aventurada Júlia Salzano.
18. São Félix de Cantalício, São João I Papa, São Leonardo
Murialdo.
19. São Ivo Hélory , São Pedro Celestino, São Crispim de
Viterbo
20. São Bernardino de Sena, Bem-aventurada Colomba de
Rieti .
21. Santo Hospício, Santo Eugênio de Mazemod, B. Pe.
Manuel e Adílio.
22. Santa Rita de Cássia, Santa Catarina de Gênova, Santa
Júlia.
23. São João Batista de Rossi.
24. Nossa Senhora Auxiliadora, São Vicente de Lérins.
25. São Gregório VII, Santa Maria Madalena de Pazzi, Santa Madalena Sofia Barat, São Beda, São Cristóbal Magallanes Jara.
26. São Filipe Néri, Santa Maria Ana de Jesus Paredes.
27. Santo Agostinho da Cantuária.
28. São Germano de Paris.
29. São Maximino de Tréves, Santa Úrsula Ledochowska.
30. Santa Joana d' Arc.
31. Nossa Senhora da Visitação, São Félix de Nicósia, B.
Camila Batista.

