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O batismo de crianças na nossa Igreja vem de uma longa
tradição e de sua sabedoria milenar. Antes de tudo, dar o
batismo à criança – que ainda carece de razão e de
entendimento – vem conﬁrmar a gratuidade de Deus que nos
deu, por seu amor, o dom da existência: a vida. O batismo é,
portanto, graça de Deus para a vida na sua Igreja, pura
demonstração da bondade e misericórdia de Deus que nos
criou para nos salvar, isto é, nos fazer conhecer o seu amor.
A Igreja não pode ser uma “alfândega”, como nos diz o Papa
Francisco, que impede o acesso ao sacramento. E é seu dever
ajudar a todos que a buscam compreender o sentido mais
profundo e mais valioso de sua missão: apontar para a
ternura e bondade de Deus revelada em nosso salvador Jesus
Cristo.
A Igreja nunca nega o batismo. Por razões pastorais, no
entanto, ela deve orientar e conduzir aqueles que a buscam
para a vivência daquilo que o batismo signiﬁca e implica na
vida do batizado. No batismo de crianças, é necessário contar
com a ajuda dos pais e padrinhos na educação na fé do
batizando, tendo o mínimo de conﬁança de que a fé dos pais e
padrinhos será capaz de transmitir o sentido do sacramento
celebrado. Se pais e padrinhos ainda não demonstram o
suﬁciente conhecimento e, sobretudo, vivência da fé através
de um testemunho de participação e vida cristã, o batismo da
criança poderá ser atrasado por certo tempo para sanar aquilo
que ainda é insuﬁciente.
No que diz respeito ao pai e à mãe não há muito que dizer, a
não ser esperar deles que entendam o que estão oferecendo a
seu ﬁlho. Não há razão para batizar só por tradição se pai e
mãe não acreditam e nem vão à Igreja. Não tendo o costume
de participar, diﬁcilmente vão dar um bom exemplo a ser
seguido pelo ﬁlho. Se eu não gosto e nem vejo a Igreja como
sentido para minha vida, soa como hipocrisia, querer que meu
ﬁlho receba aquilo que para mim não tem valor. E não basta
dizer que vão batizar porque os avós desejam... Os pais são os
primeiros responsáveis pela educação do ﬁlho na vida e na
Igreja. Se os pais forem de outra denominação cristã que só
batiza quando adulto, nenhum outro membro da família tem o
direito de forçar o batismo da criança e os pais, por coerência
com a fé que professam, devem se sujeitar ao modo como lhes
é ensinado a doutrina na sua Igreja.
Pe. José dos Passos, SJ
Pároco
Obs.: Do dia 08 a 20 de janeiro, estarei de Férias. E do
dia 23/01 a 12/02 estarei em Brasileia (Acre) em Missão.
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PASTORAL DO BATISMO: QUAL
A SUA MISSÃO NA IGREJA?
Por Maria Helena Mozer de Mattos
A Pastoral do Batismo proporciona às famílias a
celebrarem com seus ﬁlhos o Primeiro Sacramento.
Orienta, prepara e encaminha os pais e padrinhos
para a introdução da Criança na comunidade de fé na
qual participa.
Nossa missão enquanto pastoral do Batismo é
evangelizar e instruir as pessoas que o Sacramento
do Batismo só terá o seu real valor se, nós famílias,
vivenciarmos a Fé em Jesus Cristo e estivermos
pertença a uma comunidade Cristã. Quando
pedimos o batismo aﬁrmamos que acreditamos e
vivenciamos essa fé. Se não a fazemos estamos nos
enganando.
Para que batizar? O que estaremos transmitindo a
nossos ﬁlhos e aﬁlhados?

A nossa grande missão é sermos cristãos autênticos.
Quando recebemos o sacramento do batismo,
transformamo-nos de criaturas para ﬁlhos amados
de Deus. Muitos pensam que os sacramentos em
geral são obras eclesiásticas, ou seja, invenções da
Igreja. Isso não é verdade, os sacramentos são, sem
sombra de dúvidas, criados por Jesus Cristo, o
próprio Deus Encarnado.
O sacramento é o único ao qual se refere
explicitamente o Credo, a proﬁssão de fé dos
católicos: “professo um só Batismo para a remissão
dos pecados”. Ao dizer “professo”, o Papa nos diz
que há uma indicação da grande importância do
Batismo. “De fato, pronunciando esta palavra, nós
aﬁrmamos a nossa verdadeira identidade de ﬁlhos
de Deus”.

(28) 3537-1501

(28) 3537-2793
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MENSAGEM PARA O DIA
MUNDIAL DA PAZ 2018
Migrantes e refugiados: homens e mulheres em busca de paz
Fonte: Canção Nova
Na mensagem, o Santo Padre reﬂete sobre o motivo
de haver tantos migrantes e refugiados no mundo. Ele
recorda que, na mensagem para essa mesma data no
ano 2000, o então Papa João Paulo II incluiu o número
crescente de refugiados entre os efeitos das guerras,
conﬂitos, genocídios e “limpezas étnicas” que
caracterizaram o século XX.
Francisco explica que, infelizmente, até agora não
houve uma mudança no novo século, de forma que os
conﬂitos armados e outras formas de violência
continuam causando o deslocamento de populações,
dentro dos países ou fora deles. Mas também há
outros fatores, como o desejo de uma vida melhor. “As
pessoas partem para se juntar à própria família, para
encontrar oportunidades de trabalho ou de instrução:

quem não pode gozar destes direitos, não vive em
paz”.
Indo na contramão da retórica adotada em muitos
países de destino que enfatiza os riscos para a
segurança nacional ou o peso do acolhimento dos
recém-chegados, Francisco convida a um olhar
contemplativo dessa situação, um olhar de conﬁança,
enxergando a oportunidade de construir um futuro de
paz.
“Detendo-se sobre os migrantes e os refugiados, este
olhar saberá descobrir que eles não chegam de mãos
vazias: trazem uma bagagem feita de coragem,
capacidades, energias e aspirações, para além dos
tesouros das suas culturas nativas, e deste modo
enriquecem a vida das nações que os acolhem.

(28) 3537-2847
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Saberá vislumbrar também a criatividade, a
tenacidade e o espírito de sacrifício de inúmeras
pessoas, famílias e comunidades que, em todas as
partes do mundo, abrem a porta e o coração a
migrantes e refugiados, inclusive onde não
abundam os recursos”.
E para oferecer a requerentes de asilo, refugiados,
migrantes e vítimas de tráﬁco humano a paz que
procuram, o Papa fala de uma estratégia que
combine quatro ações: acolher, proteger, promover
e integrar. Ele menciona ainda na mensagem o
processo que, ao longo de 2018, deve deﬁnir e levar
a ONU a aprovar dois pactos globais: um para
migrações seguras, ordenadas e regulares e outro
sobre refugiados.
‘‘Almejo do fundo do coração que seja este espírito a
animar o processo que, no decurso de 2018, levará à
deﬁnição e aprovação por parte das Nações Unidas
de dois pactos globais: um para migrações seguras,
ordenadas e regulares, outro referido aos
refugiados. Enquanto acordos partilhados a nível
global, estes pactos representarão um quadro de
referência para propostas políticas e medidas
práticas. Por isso, é importante que sejam
inspirados por sentimentos de compaixão,
clarividência e coragem, de modo a aproveitar todas
as ocasiões para fazer avançar a construção da paz:
só assim o necessário realismo da política
internacional não se tornará uma capitulação ao
cinismo e à globalização da indiferença’’.
Inspiram-nos as palavras de São João Paulo II: «Se
o “sonho” de um mundo em paz é partilhado por
tantas pessoas, se se valoriza o contributo dos
migrantes e dos refugiados, a humanidade pode
tornar-se sempre mais família de todos e a nossa
terra uma real “casa comum”».(18)
Francisco conclui a mensagem recordando Santa
Francisca Xavier Cabrini, padroeira dos migrantes.
“Esta pequena grande mulher, que consagrou a sua
vida ao serviço dos migrantes tornando-se depois a
sua Padroeira celeste, ensinou-nos como podemos
acolher, proteger, promover e integrar estes nossos
irmãos e irmãs.

DICAS DE LIVRO

Para você ler neste mês de janeiro
Jesuíta Bruno Franguelli lança Bardos e
Druidas
Livro é repleto de ﬁlosoﬁas, metáforas e histórias
ancoradas na aventura da fé
O jesuíta Bruno Franguelli, também autor de Un
poeta appassionato del Regno (breve biograﬁa
de São José de Anchieta, em língua Italiana),
lançou, em maio, seu segundo livro, intitulado
Entre Bardos e Druidas, junto com seu amigo e
vocalista da banda Rosa de Saron, Guilherme de
Sá.
Na obra, Bruno e
Guilherme, um jesuíta e
um músico, apresentam
um rico e inteligente
diálogo, trazendo os
temas do eu, da vida, da
morte, das distâncias, dos
mares e caravelas.
Bardos e druidas, duas
palavras celtas, revelam
uma simples, porém
inestimável, versão da
vida.
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ACONTECEU NA COMUNIDADE
Encerramento das atividades
dos Ministros da Eucaristia
No último dia 05 de dezembro os
ministros da Eucaristia de toda a
nossa paróquia encerraram as
atividades do ano de 2017 com missa
p r e s i d i d a p e l o P e . C l e o m a r,
orientador espiritual, na comunidade
de Bom Destino.
Durante todo o ano de 2017, os
ministros da Eucaristia participaram
de formações continuadas sobre os
documentos da Igreja.

Pastoral da Juventude (PJ) movimenta
campanha de Natal Solidário na Matriz
Dia 09 de dezembro, a Pastoral da Juventude
da Comunidade Matriz e comunidades vizinhas,
organizaram e realizaram a campanha de ‘‘Natal
Solidário’’ pelas ruas da cidade.
O objetivo foi arrecadar roupas, alimentos, e
donativos para que pudessem ser doados para
as pessoas carentes dentro do tempo de natal.
Foi um sucesso!

Conselho Paroquial (CPP) conclui
atividades com confraternização em
Tocaia
Aconteceu no dia 12 de dezembro o
encerramento do ano com os Conselheiros da
Paróquia. Neste ano, o evento aconteceu na
comunidade de Tocaia.
Em tom de alegria e gratidão, os
coordenadores de pastorais e movimentos
celebraram os desaﬁos e conquistas do ano
de 2017, em cada uma de suas comunidades.

FALEM AS OBRAS JANEIRO

PÁG. 07

MOCHILAÇO 2018
Uma Peregrinação Jovem que percorrerá 38 km com destino ao Santuário Nacional de
São José de Anchieta.
Nesta experiência, cada jovem é convidado a
realizar uma jornada pessoal de conversão: visitar
os lugares e as sombras de sua interioridade,
refrescar-se na experiência de encontro consigo,
com os seus limites e fragilidades, sonhos e utopias,
qualidades e dons. Um encontro com o Cristo
Amigo, divino e humano, que acolhe e saúda em
cada paisagem.
É um encontro com o outro, com vários nomes e
histórias de vida, o mochileiro e a mochileira de
vários lugares do país que se põem a caminho.
LOCAL: Anchieta/ES (interior);
DATA: 18 a 21 de Janeiro de 2018.
Quer saber mais?
Acesse nossas redes sociais ou entre em contato
conosco pelo telefone: (28) 99941-0223 / (28)
999925-7001 ou pelo e-mail:
espacomagiscapixaba@gmail.com

“Foi em 2015 que Deus mexeu os pauzinhos e
muito por "acaso" eu fui apresentada a
espiritualidade Inaciana naquele Mochilaço! Foi
quando meu coração ﬁcou totalmente preenchido
e eu descobri que essa era a minha
espiritualidade!
A dinâmica dos exercícios do Mochilaço, antes de
tudo mostra sua relação consigo mesmo, com o
outro e como isso reﬂete no (seu) mundo de uma
maneira muito leve e divertida. A partir daí sua
vida dá um salto e se abre para incríveis
descobertas com a força, a profundidade, o
autoconhecimento e a aceitação de si mesmo que
só a continuação dos exercícios espirituais pode
oferecer.
O Mochilaço abriu os meus olhos!
O Mochilaço foi amor à primeira vista! É
impossível não se apaixonar!”
Laís Sara, Salvador/BA.
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RECEITA DO MÊS: MOQUECA
Ingredientes:

Modo de preparo:

1- Postas de peixe (garoupa, de preferência): 1,5 kg;
02- Azeite de dendê: 2 colheres de sopa;
03- Leite de coco: 400 ml;
04- Pimentão vermelho: ½ un;
05- Pimentão amarelo: ½ un;
06- Cebola: ½ un;
07- Tomate 2 un;
08- Coentro: ½ molho;
09- Azeite de oliva: 4 colheres de sopa;
10- Pimenta picada: a gosto;
11- Sal: a gosto;

01- Corte os pimentões, a cebola e os tomates em
rodelas.
02- Tempere as postas de peixe.
03- Aqueça uma panela média ou frigideira grande.
04- Coloque o azeite de oliva e o azeite de dendê.
05- Acrescente os pimentões na frigideira,
formando camadas.
06- Acrescente a cebola e os tomates.
07- Coloque o leite de coco e deixe a moqueca
cozinhar por 10 minutos.
08- Com a moqueca pronta, acrescente a pimenta
e o coentro.

Comunicado
A Paróquia de Iconha informa que do dia 02 de
janeiro até o dia 15, a Secretaria Paroquial estará de
recesso, logo, não haverá atendimento às
comunidades.
Contamos com a sua compreensão!
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Dia Horário

Evento

Local

13/01

08h

Formação PPI – Pastoral da
Pessoa Idosa;

27/01

08h

Repasse da Campanha da
Fraternidade 2018.

Videoteca

Salão Paroquial

Proclamas Matrimoniais
Nesta Paróquia estão sendo proclamados os seguintes matrimônios neste mês de Fevereiro
de 2018.
1 – Leonardo Guio Bonadiman e Sabrina Paganini Fortuna;
2 – Valtei Renato Rossi Donateli e Denise Valiatti Dalmolin.
Faze que o amor reaﬁrmado pela graça do sacramento do matrimônio, se revele
mais forte que qualquer debilidade a qualquer crise, pelas ás vezes passam nossas
famílias. João Paulo II

Com Pe. Andherson Franklin

www.diocesecachoeiro.org.br
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Dia Horário
01 Segunda

02 Terça
04 Quinta
05 Sexta

06 Sábado

07 Domingo

12 Sexta
13 Sábado

14 Domingo

17 Quarta
19 Sexta
20 Sábado

21 Domingo

25 Quinta
27 Sábado
28 Domingo

Comunidade

Celebrante

08h
10h30
11h
19h
19h
19h
18h30

Bom Destino
Pedra Lisa Baixa c/ Festa do Menino Jesus
Alto Inhaúma
Matriz
Marataízes
Laranjeiras
Adoração ao Santíssimo Matriz c/ devoção
ao Sagrado Coração de Jesus

Pe.Cleomar
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Pe. Passos
Pe. Passos
Pe. Passos
Ministro da Palavra

19h
15h
17h
17h
19h
19h
19h
07h
08h
08h
09h
10h
11h
12h
19h
19h
17h
19h
19h
19h30
07h
08h
08h
11h
19h
19h
19h
19h
19h
19h
07h
08h
10h
19h
19h
19h
19h
07h
08h
10h
10h
19h

Crubixá
Córrego da Areia
Córrego do Lopes
Jequitibá
Pedra D`Água
Santa Rita
Jardim da Ilha
Matriz
Tocaia c/ Festa do Padroeiro do Setor 08
Solidão
São José
Palmital c/ Batizado
Nova Esperança
Santo Antônio c/ Batizado
Matriz
Inhaúma
Córrego da Cecília
Paraíso
Guaxuma
Bom Destino c/ Matrimônio
Matriz
Morro da Palha
Campinho
Pedra Lisa Alta
Matriz
Jaracatiá
Bom Parto
Ilha do Coco
Taquaral
Duas Barras c/ Festa de São Sebastião
Matriz
Monte Belo c/ BatizadoI
tinga
Matriz
Novo Horizonte
Santa Luzia
Matriz c/ Matrimônio
Matriz
São Caetano c/ Batizado
Cachoeira do Meio
Venezuela
Matriz

Pe. Passos
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Pe. Francys
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Pe. Passos
Diac. Marcos
Pe. Cleomar
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Pe. Passos
Pe. Francys
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Min. Léo
Pe. Cleomar
Pe. Francys
Pe. Francys
Diác. Marcos
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Diác. Marcos
Pe. Cleomar
Pe. Bruno
Ministro da Palavra
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Diác. Marcos
Ministro da Palavra
Pe. Cleomar
Diác. Marcos
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar

Obs.: lembramos que diante de imprevistos, este calendário pode sofrer alterações de horário e celebrante.
Para mais informações ligue para a Secretaria Paroquial: (28)3537-1135
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OS SANTOS REIS E A TRADIÇÃO
DOS FOLIÕES

Redação

A origem da folia de reis está associada a uma
tradição cristã portuguesa e espanhola que foi
trazida para o Brasil, provavelmente no século
XIX. A Folia de Reis é celebrada na religião católica
com o intuito de celebrar a visita dos três reis
magos (Gaspar, Melchior - ou Belchior- e Baltazar)
ao menino Jesus.
Ela é celebrada durante 12 dias desde 24 de
dezembro (véspera do nascimento de Jesus) até o
dia 06 de janeiro, quando os reis magos chegam a
Belém. No momento que os reis magos avistaram
no céu a Estrela de Belém, foram ao encontro de
Jesus e levaram incenso, ouro e mirra.
O grupo da folia de reis é formado pelo mestre ou
embaixador, o contramestre, os três reis magos,
os palhaços, os alfeires e os foliões. Além disso,
ocorrem desﬁles pelas ruas dos grupos dedicados
ao festejo. Eles usam fantasias coloridas, tocam
músicas típicas com diversos instrumentos
(violas, reco-reco, tambores, acordeões,
sanfonas, pandeiros, gaitas, etc.) e dançam.

Muitos fazem apresentações teatrais recitando
versos. Geralmente após o desﬁle ocorre uma missa
temática. Vale lembrar que em alguns locais o grupo é
chamado de “Ternos de Reis”.
Durante o dia, diversas barracas com comidas,
bebidas, jogos e lembranças enchem as cidades com
essa tradição. Note que ela é comemorada segundo
as tradições e particularidade de cada região do país.
Ou seja, as comidas típicas, músicas, brincadeiras e
danças variam consoante o local que ocorrem.
VOCÊ SABIA?
Na Espanha, a “Festa de Reis” possui grande
importância religiosa sendo mais festejada que o
Natal. Em alguns lugares da Europa, os presentes são
trocados nesse dia.
Na Itália, essa festa é conhecida como “Befana” e,
segundo a tradição, uma bruxa boa oferece presentes
às crianças.

Segunda a
sexta-feira
Horário: 19h
Local: Bom
Destino

