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EDITORIAL

Quaresma: tempo de fazer o
bem e de perdoar
Ser cristão é ser seguidor de Jesus Cristo. Não há outro
caminho – aliás, Ele é o caminho. Seguir o caminho
aberto por Jesus é viver ao seu modo no tempo presente que nos toca viver. Isto é, a cada momento de nossa
vida, como o fazia Santo Alberto Hurtado – se perguntar: “o que faria Jesus se estivesse aqui no meu lugar?”
E então, fazer o bem ao modo como Jesus fez no seu
tempo, pois a lembrança que ficou da vida de Jesus no
imaginário de seus discípulos foi a de alguém que passou a vida fazendo o bem.
Na dúvida, não tenha dúvida:
faz o bem! Se quem te procura, vem para te pedir, dá. Se
quem te procura, vem para
pedir emprestado, empresta
e não cobre juros! Se quem te
procura, vem para pedir um
favor – seja o que for – lhe dê
atenção e não fuja de olhar-lhe
nos olhos e entender seu sofrimento. E se fizer tudo isso, e
ao final não for reconhecido
nem recompensando, busque
a alegria que terá nascido no
seu coração como uma aproximação ao que Jesus experimentava em cada gesto de gratuidade e de amor para
com os sofredores de seu tempo. E isso te confirmará e
fará experimentar que é bom fazer o bem.
Ser seguidor de Jesus é também perdoar aos que nos
ofendem. Nos nossos relacionamentos e na vida diária encontramos muitos motivos para desacreditar na
força do amor e da gratuidade. No entanto, não existe
outro caminho para o futuro da humanidade, senão o

do perdão e da reconciliação. Se o ódio toma conta de
nosso coração, nos destrói e destrói aos que estão a nosso redor. Todo o tempo estamos recebendo mensagens
de intolerância, de revanchismo e de vingança. Se o agir
humano for na base do “olho por olho e dente por dente”,
acabaremos todos cegos e banguelas. Por isso, o Apóstolo Paulo convida-nos “Reconciliai-vos com Deus!” A
que vale também para nos alertar sobre a reconciliação
com nossos irmãos.
Neste tempo tão bonito
de repensar nossas atitudes, avaliar nossas ações
e buscar o caminho de
Jesus, a Igreja nos convida ao bem e ao perdão.
Não percamos a oportunidade de experimentar
a beleza do seguimento
do Senhor Jesus, tentando viver como Ele. Pode
começar por pequenas
coisas: um sorriso, um
gesto de atenção, evitar
falar mal do próximo, valorizar os seus familiares. E o
Senhor da Paz nos abençoará com a sua Paz.

Pe. Passos, SJ
Administrador Paroquial

EXPEDIENTE
Pároco: Pe. José dos Passos, SJ Coord. da Pastoral da Comunicação e Jornal: Vinícius Paula Figueira
Colaboraram nesta edição: Vinícius Figueira, Mª Elizabete Mozer Valiati e Elisabete Marchiori Louzada.
Telefone: (28) 3537-1135 ou 3537-2381
E-mail: falemasobras@gmail.com / Tiragem: 1.400 Exemplares. Acesse o Site: www.paroquiadeiconha.com
Impressão: Gráﬁca Diocesana(28) 3517-6845
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CATEQUESE COM O PAPA

Mensagem para Quaresma 2017 (Trechos)

“A Palavra é um dom. O outro é um dom”
A Quaresma é um novo começo, uma estrada que leva
a um destino seguro: a Páscoa de Ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. E este tempo não cessa
de nos dirigir um forte convite à conversão: o cristão
é chamado a voltar para Deus «de todo o coração» (Jl
2, 12), não se contentando com uma vida medíocre,
mas crescendo na amizade do Senhor Jesus é o amigo fiel que nunca nos abandona, pois, mesmo quando
pecamos, espera pacientemente pelo nosso regresso
a Ele e, com esta espera, manifesta a sua vontade de
perdão (cf. Homilia na Santa Missa, 8 de janeiro de
2016).
A Quaresma é o momento favorável para intensificarmos a vida espiritual através dos meios santos
que a Igreja nos propõe: o jejum, a oração e a esmola.
Na base de tudo isto, porém, está a Palavra de Deus,
que somos convidados a ouvir e meditar com maior
assiduidade neste tempo. Aqui queria deter-me, em
particular, na parábola do homem rico e do pobre
Lázaro (cf. Lc 16, 19-31). Deixemo-nos inspirar por
esta página tão significativa, que nos dá a chave para
compreender como temos de agir para alcançarmos a
verdadeira felicidade e a vida eterna, incitando-nos a
uma sincera conversão.

forma mais detalhada é o pobre: encontra-se numa condição desesperada e sem forças para se solevar, jaz à porta do rico na esperança de comer as migalhas que caem
da mesa dele, tem o corpo coberto de chagas, que os cães
vêm lamber (cf. vv. 20-21). Enfim, o quadro é sombrio,
com o homem degradado e humilhado.
2. A Palavra é um dom
O Evangelho do homem rico e do pobre Lázaro ajuda a
prepararmo-nos bem para a Páscoa que se aproxima. A
liturgia de Quarta-Feira de Cinzas convida-nos a viver
uma experiência semelhante à que faz de forma tão dramática o rico. Quando impõe as cinzas sobre a cabeça, o
sacerdote repete estas palavras: «Lembra-te, homem, que
és pó da terra e à terra hás de voltar». De fato, tanto o rico
como o pobre morrem, e a parte principal da parábola
desenrola-se no Além. Dum momento para o outro, os
dois personagens descobrem que nós «nada trouxemos
ao mundo e nada podemos levar dele» (1 Tm 6, 7).

Também o nosso olhar se abre para o Além, onde o rico
tece um longo diálogo com Abraão, a quem trata por
«pai» (Lc 16, 24.27), dando mostras de fazer parte do
povo de Deus. Este detalhe torna ainda mais contraditória a sua vida, porque até agora nada se disse da sua relação com Deus. Com efeito, na sua vida, não havia lugar
1. O outro é um dom
A parábola inicia com a apresentação dos dois perso- para Deus, sendo ele mesmo o seu único deus.
nagens principais, mas quem aparece descrito de

FARMÁCIA DO ARILDO
Disk Entrega
(28)3537-1130
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ACONTECEU

Primeiro encontro de CPP
e CPC’s

Sua voz é ouvida em CD’s, vídeos, composições, mas
agora também foi possível vê-la e ouvi-la de perto. Roselene Gonçalves e família marcam presença na Paróquia de Iconha para formação de música litúrgica no
último sábado, 18 de fevereiro. “Antes de escolher a música na celebração, é preciso criar consciência e focar no
evangelho. Qual a mensagem do evangelho?”, salienta
a musicista na formação para as cantorias das comunidades.

Aconteceu no dia 15 de fevereiro o I Encontro com os
Coordenadores de comunidade e Pastorais do ano de
2017. Alegria do Evangelho é o tema de reflexão do Pe.
Cleoma! No encontro, o Jesuíta ouviu os desafios da
paróquia para o ano de 2017 e pediu que as pessoas das
comunidades busquem viver a alegria do evangelho em
tudo que fizerem.

Diáconos permanentes
participam de retiro em Jerônimo Monteiro

Musicista Litúrgica conduz encontro para cantorias
Aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, na casa de
encontro “Maria Mãe da Igreja”, em Jerônimo Monteiro, o Retiro Anual dos Diáconos e Esposas da Diocese
de Cachoeiro de Itapemirim. Com o tema “Discípulos
missionários, no modelo de nossa Senhora”, o encontro
contou com a participação do Padre Walter Luiz Altoé,
que assessorou o retiro.
“Participam tanto os Diáconos quanto aqueles que estão mais adiantados no processo de formação. Muito
importante termos esta reunião do corpo diaconal em
nossa Diocese, com a presença dos Diáconos e também
de suas esposas”, diz o Padre Walter Altoé.

Tel: (28) 3537-1501

Tel:28-3537-1600

Tel: (28) 3537- 2847
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Mais de setenta mil participam de Romaria do terço
dos homens em Aparecida. Iconha marcou presença

O Santuário Nacional de Aparecida recebe no sábado
(18) mais de 70 mil pessoas para a 9ª Romaria Nacional
do Terço dos homens, número recorde de presentes no
evento. Em 2016, cerca de 58 mil acompanharam as celebrações. Ao todo, passaram pelo Santuário cerca de 110
mil pessoas.

Juiz de Fora (MG), dom Gil Antônio Moreira. A programação seguiu com a reza do terço, às 13h45, e a
consagração à Nossa Senhora Aparecida, às 15h. De
acordo com o Santuário, o número de fiéis presentes ao
evento tem crescido a cada edição. Na primeira, cerca
de 600 acompanharam as atividades.

As atividades da Romaria começaram na sexta-feira (17),
com uma missa às 18h, seguida de procissão até o Porto
Itaguassu e vigilía, que seguiu até às 7h deste sábado (18).
Às 10h30 foi realizada missa, presidida pelo arcebispo de

A missão do Terço dos Homens é resgatar para o seio
da Igreja de Cristo, homens de todas as idades, pois a
presença masculina na Igreja é imprescindível para a
formação da família e de uma sociedade cristã.
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FAZENDO MEMÓRIA

História da comunidade de Venezuela

A primeira capela foi erguida no século dezenove
A primeira igreja da comunidade de Venezuela foi
construída há mais de 100 anos quando os primeiros
imigrantes italianos chegaram à região entre 1877 e
1878. Inicialmente, as famílias se reuniam nas casas
para fazer suas orações. Sentindo a necessidade de um
ambiente melhor para se reunirem, no ano de 1897,
construíram uma capela. Era pequena, com paredes de
estuque e coberta com folhas de zinco.

A igreja passou por várias reformas e reconstruções ao
longo do tempo, sendo que a torre da atual igreja foi erguida utilizando a brita quebrada pelos próprios trabalhadores da comunidade com o uso de ferramentas manuais como marretas.

Outro fato marcante foi a Festa do Centenário da comunidade, realizada no dia 8 de outubro de 1978, com
a participação de um grande número de pessoas e uma
O “padroeiro São José” foi escolhido porque esta cape- missa presidida por Dom Luiz Gonzaga Peluzo, então
la foi construída próxima à casa do Sr. José Marchiori, bispo de Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
sendo que este tinha uma imagem de São José e colocou-a na capela recém-construída. O primeiro orien- Sabemos que muita coisa ainda pode ser lembrada e retador religioso desta comunidade foi Caetano Giusepe gistrada, basta o desejo de continuar na busca de conhecimentos, pois pesquisar e escrever é muito gratificante
Giovanello.
porque mantém viva a história da comunidade.
Podemos comprovar dados históricos sobre a religiosidade na comunidade de Venezuela no testamento do
Sr. Giusepe Giovanello (CAVATTI, 1973) e nos regisElisabete Marchiori Louzada
tros de encontros do Apostolado da Oração, no “Livro
de Chronicas”, da igreja desta comunidade.
Comunidade de Venezuela

Tel: 28-3537- 2792
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RECEITA DO MÊS
Peixe Assado com legumes
MODO DEPREPARO
Pré-aqueça o forno a 180 graus. Unte um tabuleiro
pequeno (ou um pirex) com um pouquinho de óleo
e reserve. Fatie a batata em rodelas de 5 mm aproximadamente. Arrume as fatias de batatas na forma
untada espalhando bem. Entorne 2 colheres de azeite
por cima das batatas e leve ao forno por 35 a 40 minutos ou até as batas estarem quase cozidas. Enquanto
isso, tire a pele das cebolas e parta-as em quartos. Fatie os dentes de alho. Esquente uma frigideira com 2
colheres de azeite e junte as cebolas partidas e o alho.
Doure-os em fogo baixo para não queimar, até as cebolas estarem amolecidas. Fatie os tomates e reserve.
INGREDIENTES
500 gramas de batatas (aproximadamente 6 batatas mé- Quando as batatas estiverem prontas, retire o tabuleiro do forno, ponha as cebolas por cima das batatas e
dias)
os tomates. Salpique as ervas também por cima dos
2 cebolas roxas
legumes, tempere com sal e pimenta do reino. Tem3 dentes de alho
pere os filés de peixe com sal e pimenta. Arrume-os
4 tomates bem maduros
em cima dos legumes, regue com mais duas ou três
Estragão, alecrim ou tomilho fresco
colheres de azeite e volte ao forno por 20 minutos ou
6 ou 7 colheres de sopa de azeite
até o peixe estar cozido. 1 ou 2 min antes do peixe
Filés de peixe
ficar pronto, retire o tabuleiro do forno, regue com o
Suco de ½ limão (para 3 filés)
suco de meio limão e volte ao forno até ficar pronto.

Dicas de homilia com
PE. ANDHERSON FRANKLIN
www.diocesecachoeiro.org.br/2016/dicas_homilia

Tel: 28-3537- 2792
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ESPAÇO JOVEM

Conselhos de São Paulo para a juventude
1- Não duvide de sua capacidade
“Que ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, mostra-te um modelo para os fiéis pela palavra,
pela conduta, pelo amor, pela fé, pela pureza.” (I Tim
4,12)
2- Cuide bem de sua família
“Se alguém não cuida dos seus, sobretudo dos que vivem com ele, este renegou a fé e é pior que um infiel.”
(I Tim 5, 8)
3- Contente-se com o essencial
“A piedade é, de fato, grande fonte de lucro para quem
se contenta com o que tem. Pois nada trouxemos a
este mundo e assim também nada dele podemos levar.
Tendo, pois, comida e roupa, fiquemos contentes com
isso.” (I Tim 6, 6-8)
4- Não fale palavrões
“Evita o palavreado vão e profano; os que o praticam
progredirão sempre mais na impiedade.” (II Tim 2, 16)
5- Seja intenso, mas com equilíbrio
“Foge das paixões da juventude; busca a justiça, a fé,
o amor, a paz em união com aqueles que de coração
puro invocam o Senhor.” (II Tim 2, 22)
6- Não tenha vergonha de ser cristão
“Eu te exorto a reavivar o dom de Deus que está em ti

pela imposição de minhas mãos. Pois não foi um espírito de timidez que Deus nos deu: foi um espírito de coragem, de amor e de autodomínio. Por isso, não te envergonhes do testemunho que deves dar de nosso Senhor.”
(II Tim 1, 6-8a)
7- Seja constante na Fé e leia a Bíblia
“Tu, porém, continua firme no que aprendeste e aceitaste como certo, sabendo de quem o aprendeste e que desde criança conheces as Sagradas Escrituras; elas podem
dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo
Jesus.” (II Tim 3, 14-15)
8- Respeite os outros mesmo que estejam errados
“Não repreendas duramente um velho; ao contrário,
exorta-o como a um pai; aos jovens, como a irmãos; às
mulheres idosas, como a mães; às jovens, como a irmãs
em toda pureza.” (I Tim 5, 1-2)
9- Reze pelo governo
“Eu te recomendo que se façam pedidos, súplicas, orações e ações de graças por todos: pelos reis e pelos que
estão no poder, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isto é
uma boa coisa e agrada a Deus, nosso Salvador.” (I Tim
2, 1-3)
Fonte: A12.com/Jovens de Maria

28-3537-2064
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Biomas são conjuntos de ecossistemas com características semelhantes dispostos em uma mesma região e
que historicamente foram entusiasmados pelos mesmos
procedimentos de constituição. No Brasil temos 06 biomas: a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampa.

9

Quando olhamos para o cartaz da Campanha da Fraternidade ficamos encantados com a diversidade de biomas
do nosso País, beleza que vai da Amazônia e suas matas
ao Pampa de gramíneas, com poucas árvores. O grande
chamado e alerta que a CF 2017 nos faz é para o cuidado com os biomas que vem sendo depredados pela prepotência humana sedenta de lucro e de compensações.
Por outro lado, a Igreja Católica há algum tempo, tem Logo, essa realidade manifesta a crise ecológica que pede
sido voz profética sobre os dramas ecológicos da qual uma profunda conversão interior.
o próprio homem vem sendo autor, pois ter uma população de mais de 200 milhões de brasileiros, sendo A nossa reflexão e processo de conversão pode iniciar
mais de 160 milhões vivendo em cidades, gera sérias desde o momento em que abrimos jornais, revistas, repreocupações e inquietações. O teólogo L. Boff pontua: des sociais e outros veículos de comunicação e vemos
“Uma das formas de as pessoas evitarem o agravamen- ações religiosas em prol da crise hídrica, todavia, pouto dos fatores de riscos que comprometem a saúde do cas estão sendo as iniciativas concretas que estabilizem
coração é não perder a conexão com a Terra”. Fazendo o problema. Não é verdade? Rezar, fazer caminhadas,
eco a essa verdade, a Igreja no Brasil insiste, persiste e novenas é tão importante quanto dobrarmos os joelhos
nos convoca mais uma vez a converter o coração neste para plantar uma muda que vai revigorar. A Campanha
tempo quaresmal para cuidar da criação, de modo espe- da Fraternidade 2017, abordando a realidade dos biomas
cial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover brasileiros e as pessoas que neles moram, deseja desperrelações fraternas com a vida e a cultura dos povos à luz tar as comunidades, famílias e pessoas de boa vontade
do Evangelho.
para o cuidado e cultivo da casa comum. Cuidar da obra
saída das mãos de Deus deveria/deve ser um apostolado,
Como realça o texto base da Campanha da Fraternidade um compromisso cristão.
(CF), a Sagrada Escritura não se preocupa diretamente
com os biomas. Contudo, oferece elementos que iluminam a temática a partir do projeto de Deus nela apresenVinicius Figueira
tado. Tal projeto inicia-se pela criação e organização do
mundo. E conhece uma ruptura por causa do pecado.
Artigo Publicado na Revista Mensageiro do
Coração de Jesus - Março 2017
Seu verdadeiro significado é revelado em Cristo Jesus.
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MISSAS NAS COMUNIDADES
Dia Semana
1

Quarta

3

Sexta

4

Sábado

5

Domingo

8

Quarta

9

Quinta

10

Sexta

11

Sábado

12

Domingo

13
15

Segunda
Quarta

16
17
18

Quinta
Sexta
Sábado

19

Domingo

23

Quinta

Missa e Celebração

Matriz Cinzas
Bom Destino
Matriz
Matriz c/ Celebração e Devoção ao S. Coração de Jesus
Jaracatiá
Solidão
Jardim da Ilha
Matriz
Cachoeira do Meio
Duas Barras
São Caetano
Córrego do Lopes
Santo Antônio
Matriz c/ Abertura da Campanha da Fraternidade
Lar do idoso
Matriz c/ celebração de abertura das atividades da RCC
Córrego da Cecília
Pedra Lisa Baixa
Nova Esperança
Alto Inhaúma
Guaxuma
Santa Luzia
Matriz
Monte Belo
Campinho
Itinga
Pedra D`Água c/ Encerramento da Novena da Graça
Matriz
Paraíso
Tocaia
Taquaral
Laranjeiras
Crubixá
Jequitibá
Morro da Palha
Ilha do Coco
Matriz
Bom Destino
Venezuela c/ Festa do Padroeiro São José
São José c/ Festa do Padroeiro São José
Matriz
Novo Horizonte
Inhaúma

Horário Presidente
07h
19h
19h
19h
19h
19h
19h
07h
08h
08h
10h
10h
12h
19h
08h
19h
19h
19h
19h
19h
19h
19h
07h
08h
09h
10h
19h
19h
19h
19h
19h
19h
19h
17h
19h
19h
07h
08h
10h
10h
19h
19h
19h

Cleomar
Marcos
Cleomar
Marcos
Cleomar
Cleomar
Marcos
MP
Cleomar
Marcos
Cleomar
Marcos
Cleomar
Cleomar
Marcos
Marcos
Marcos
Cleomar
Cleomar
Marcos
Marcos
Cleomar
Marcos
Cleomar
Marcos
Cleomar
Marcos
Cleomar
Marcos
Marcos
Cleomar
Cleomar
Marcos
Marcos
Cleomar
Marcos
Marcos
Cleomar
Marcos
Cleomar
Cleomar
Marcos
Cleomar
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Dia

Semana

24
25

Sexta
Sábado

26

Domingo

30

Quinta

Missa e Celebração

Horário

Pedra Lisa Alta
Matriz c/ Celebração Eucarística (Apostolado da Oração)
Santa Rita
Matriz
Bom Parto
Palmital
Matriz
Hospital “Danilo Monteiro de Castro”

Presidente

19h
7h30
19h
07h
09h
11h
19h
19h

Marcos
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar

Espiritualidade, Formações e Reuniões – Março
Dia Semana
3

Sexta

4

Sábado

5

Domingo

6 a 9 Segunda
7
Terça

8

Quarta

9
10
11

Quinta
Sexta
Sábado

12
13

Dom
Segunda

14

Terça

16
17

Quinta
Sexta

Evento

Horário

Local

Adoração ao Santíssimo
18h
Matriz
Novena da Graça a São Francisco Xavier (3 a 12 )
19h
Pedra D´Água
Repasse Paroquial da Campanha da Fraternidade:
08h/10h
Salão Paroquial
Tema: Biomas Brasileiros e a Criação. Para Liturgia,
Ministros da Palavra, Catequistas e Animadores de
Círculos Bíblicos e Pastorais Sociais
Abertura da Campanha da Fraternidade c/
participação de todas as comunidades
19h
Matriz
Retiro dos Presbíteros
Celebração da Misericórdia e Confissões em Geral
para o Setor 1 A partir
18h
Inhaúma
Reunião e Formação p/ Coordenadores do Dízimo e
da Liturgia de todas as comunidades e agentes
dizimistas da comunidade Matriz
19h
Salão Paroquial
CPP (Conselho Pastoral Paroquial) p/ Coordenadores
de Setores, Coordenadores Paroquiais de Pastorais e
Movimentos
19h
S. Planejamento
Abertura das Atividades da RCC
19h
Matriz
Reunião Setor 1
19h
Inhaúma
Reunião Setor 6
19h
Matriz
Reunião da PPI (Pastoral da Pessoa Idosa) das comunidades 08h/10h
Videoteca
Reunião do Setor 5
15h
Venezuela
Reunião Diocesana da Pastoral Familiar
Consolação
Encontro (Divisão de Equipe - EAC 2017)
19h
Salão Paroquial
Formação Coordenação Diocesana – Past. da Juventude
08h30/16h
Igreja de Itaóca
Reunião Setor 2
19h
Duas Barras
Reunião Setor 4
19h
Pedra L. Baixa
Reunião Setor 3
19h
Monte Belo
Reunião Setor 8
19h
C. do Meio
Celebração da Misericórdia e Confissões em
Geral para o Setor 8
18h
Morro da Palha
Formação p/ Ministros da Eucaristia das comunidades
dos setores 1 e 2 19h
Duas Barras
Formação p/ Ministros da Eucaristia das comunidades
dos setores 3 e 4
19h
Monte Belo
Reunião Setor 7
19h
Jaracatiá
Caminhada da Promessa
12h
Inhaúma X V.Velha
Celebração da Misericórdia e Confissões em geral
do Setor 2
17h
Duas Barras
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Espiritualidade, Formações e Reuniões – Março
Dia Semana
18

Evento

Horário

Sábado

Reunião Geral - Apostolado da Oração
Matriz c/ Preparação p/ o Batismo - Pais e Padrinhos
18/19 Sáb/Dom Capacitação de Articuladores – Pastoral da Criança
19
Domingo Visita da Pastoral Familiar
20
Segunda Reunião Planejamento da Pastoral Familiar
21
Terça
Celebração da Misericórdia e Confissões em geral
p/ Setor 3
Formação p/ Ministros da Eucaristia das comunidades
do setor 5
Formação p/ Ministros da Eucaristia das comunidades
do setor 6
Início da Escola de Formadores – Módulo “Catequese”
22
Quarta
CPAE (Conselho Paroquial p/ Assuntos Econômicos)
22/29 Quartas
Seminário (RCC)
19h
Matriz/Salão
24
Sexta
Celebração da Misericórdia p/ as comunidades do Setor 6
25
Sábado
Reunião Geral do Apostolado da Oração
Manhã de Oração (Catequese de 1ª Eucaristia) SAV
28
Terça
Celebração da Misericórdia e Confissões em geral
p/ Setor 5
Formação p/ Ministros da Eucaristia das comunidades
do setor 7
Formação p/ Ministros da Eucaristia das comunidades
do setor 8
29
Quarta
Reunião SAV (Serviço de Animação Vocacional)
Celebração da misericórdia p/ as comunidades do Setor 4
30
Quinta
Celebração da misericórdia p/ as comunidades do Setor 7

Local

19h

Diocese
Salão Paroquial
Diocese
Regional I
Sala PF

18h

Monte Belo

19h

Bom Destino

19h
19h
19h

Salão Paroquial
Itapemirim
Sala Planejamento

19h
7h30
A definir

Matriz
Salão Paroquial

18h

Bom Destino

19h

Santa Rita

14h

19h
19h
19h
19h

Morro da Palha
Sala Planejamento
Pedra L Baixa
Santa Rita

Deus em minha casa
LEITURAS DO MÊS

Dia 1- Jl 2,12-18/ Sl 50 (51)/ 2Cor 5,20-6,2/ Mt 6,16.16-18
Dia 2 - Dt 30,15-20 / Sl 1/ Lc 9,22-25
Dia 3 - Is 58,1-9a/ Sl 50/ Mt 9,14-15
Dia 4 - Is 58,9b-14/ Sl 85/ Lc 5,27-32
Dia 05 - Gn 2,7-9; 3,1-7/ Sl 50/ Rm 5,12-19/ Mt 4,1-11
Dia 06 - Lv 19,1-2.11-18/ Sl 18/ Mt 25,31-46
Dia 07 - Is 55,10-11/ Sl 33/ Mt 6,7-15
Dia 08 - Jn 3,1-10/ Sl 50/ Lc 11,29-32
Dia 09 - Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh/ Sl 137/ Mt 7,7-12
Dia 10 - Ez 18,21-28/ Sl 129/ Mt 5,20-26
Dia 11 - Dt 26, 16-19/ Sl 118/ Mt 5,43-48
Dia 12 - Gn 12,1-4a/ Sl 32/ 2Tm 1,8b-10/ Mt 17,1-9
Dia 13 - Dn 9, 4b-10/ Sl 78/ Lc 6,36-38
Dia 14 - Is 1,10.16-20/ Sl 49/ Mt 23,1-12
Dia 15 - Jr 18,18-20/ Sl 30/ Mt 20,17-28
Dia16- Jr 17,5-10/ Sl 1/ Lc 16,19-31

Dia 17 - Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28/ Sl 104/ Mt 21,33-43.45-46
Dia 18 - Mq 7,14-15.18-20/ Sl 102/ Lc 15,1-3.11-32
Dia 19 - Ex 17,3-7/ Sl 94/ Rm 5,1-2.5-8/Jo 4,5-42
Dia 20 - 2Sm 7,4-5a.12-14a.16/ Sl 88(89)/ Rm 4,13.16-18.22/
Mt 1,16.18-21.24a
Dia 21 - Dn 3,25.34-43/ Sl 24/ Mt 18,21-35
Dia 22 - Dt 4,1.5-9/ Sl 147/ Mt 5,17-19
Dia 23 - Jr 7,23-28/ Sl 94/ Lc 11,14-23
Dia 24 - Os 14,2-10/ Sl 80/ Mc 12,28b-34
Dia 25 - Is 7,10-14; 8,10/ Sl 39(40)/ Hb 10,4-10/ Lc 1,26-38
Dia 26 - 1Sm 16,1b.6-7.10-13a/ Sl 22/ Ef 5,8-14/ Jo 9,1-41
Dia 27 - Is 65,17-21/ Sl 29/ Jo 4,43-54
Dia 28 - Ez 47,1-9.12/ Sl 45/ Jo 5,1-16
Dia 29 - Is 49,8-15/ Sl 144/ Jo 5,17-30
Dia 30 - Ex 32,7-14/ Sl 105/Jo 5,31-47
Dia 31 - Sb 2,1a.12-22/ Sl 33,/ Jo 7,1-2.10.25-30

