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Que seriam de nossas Comunidades sem os cristãos e cristãs
leigos e leigas que se dedicam aos trabalhos pastorais e nas
coordenações dos serviços? Simplesmente deixaríamos de
existir. Que seriam dos padres sem a importante contribuição
e testemunho de tantos homens e mulheres que vivem o
serviço do Evangelho nas tarefas árduas do dia a dia,
mesclando sua fé com as diversas atividades que a vida lhes
cobra na família, no trabalho, na escola, na política e no lazer?
O mundo perderia a força transformadora da vida cristã.
O capítulo 5 do Evangelho de São Marcos apresenta a cura de
um homem possuído por uma legião de demônios. Jesus
atravessou o mar ao seu encontro, o retirou do meio da morte
em que se encontrava, acalmou-o e lhe devolveu o sentido de
sua vida, dando-lhe a possibilidade de sentar-se aos seus pés,
isto é, se fazendo discípulo de Jesus. Mas quando aquele
homem quis seguir a Jesus ao modo como os demais
discípulos, Jesus lhe dá outra missão: “Vá aos seus e contalhes todas as maravilhas que o Senhor fez por ti”. Este texto
não só prepara a missão entre os chamados “pagãos”, como
também nos revela a vocação tão especial que é a do/a
Leigo/a: ser testemunha das maravilhas de Deus junto aos
seus, isto é, revelar nas tarefas cotidianas a beleza da
revelação de Deus.
Muitas vezes somos tentados a dividir nossa experiência de fé
entre os momentos de religiosidade (celebrações, orações,
aquilo que comumente “se faz na igreja”) da vida real e
concreta de cada dia. Facilmente separamos “o que é de Deus”
daquilo “que é do mundo”. A vocação Laical é o grande
presente de Deus para demonstrar que nenhuma realidade
está “fora do sagrado”: tudo pode e deve ser consagrado a
Deus.
Quanta diferença encontramos num proﬁssional que entende
seu trabalho não só como modo de sobrevivência mas
também como exercício de sua vocação. O trabalho ganha
outro sentido para a pessoa e isso se revela aos nossos olhos
no capricho, no empenho, na dedicação e sobretudo no modo
como trata aqueles que os buscam. Quanta diferença num
político que exerce seu mandato como missão dada por sua
fé: busca o bem comum e não se deixa enredar nas tramas
sedutoras do poder.

Pe. José dos Passos, SJ
Pároco

FALEM AS OBRAS FEVEREIRO

PÁG. 03

ICONHA TEM MANCHAS
E VIOLÊNCIA CONTRA MULHER
Por Vinícius Figueira (redação)
A Campanha da Fraternidade deste ano nos convoca
a sair da zona de conforto para “superar a violência”.
A princípio, face ao que vemos na televisão e em
jornais, o tema parece distante da nossa órbita
social Iconhense, todavia, ela acontece de maneira
anônima quer por agressões físicas, quer com
palavras e sob ameaça até de morte.
Gostaria de me ater nesta reﬂexão sobre a
superação da violência contra a mulher que vem
crescendo progressivamente em nosso
município/paróquia e que às vezes, por questões de
intimidações, o silêncio sobressai ao grito de
socorro. Se formos atrás do CREAS (Centro de
Referência Especializada de Assistência Social) de
Iconha veremos que o trabalho é intenso no
combate a esse tipo de violência, todavia, os índices
(que por questões de sigilo não podem ser
divulgados) assustam, quando o cálculo é número
de habitantes e casos de agressão à mulher.
Detalhe: na sua maioria, os casos de agressão estão
interligados a machismo e alcoolismo, verdadeiras
ervas daninhas que sufocam a vida das nossas
famílias.

Recordo-me de um caso sinistro em que uma mulher
chegou a uma reunião com uma mancha roxa no
rosto, evidente, que esta começou a chamar a
atenção de todos, porém quando foi interrogada
sobre o hematoma que estava disfarçado por
maquiagens, disse que havia tomado uma pancada
na fechadura da porta. Mais tarde, a estranheza da
resposta, ligou o alerta de amigos e vizinhos que
posteriormente descobriram que a fechadura era o
marido (ou mostro). Às vezes a vergonha, o medo e
a ameaça convocam o ser humano a “maquiar” os
sintomas ao invés de demonstrar, pois não se sabe o
que o outro pode achar e pensar. Uma só é a
verdade: não tenha medo! Rompa essa barreira e
denuncie. Vida deve ser amada e cuidada e não
agredida.
O trabalho de superação desta violência é árduo e
delicado, não tenha dúvida, mas o esforço não pode
ser armotizado. A Campanha da Fraternidade deste
ano quer nos dizer que é chegado o «Tempo
Favorável» de Igrejas, comunidades, grupos,
vizinhos, amigos, escolas, famílias se unirem e
ﬁcarem atentos não para vigiar a vida da outra ou do
outro, mas para cuidar de quem tem suas bocas
cerradas pela ameaça que as impede de viver com
plenitude.

(28) 3537-1501

(28) 3537-2793
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PAPA CRITICA USO DE CELULAR
NAS MISSAS E CELEBRAÇÕES
‘Sacerdote diz 'corações ao alto'. Ele não diz 'celulares ao alto para tirar foto!'
De fato, Jesus diz aos seus discípulos: “Se não
comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes
A Audiência Geral com o Papa Francisco desta quarta- o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem
feira, 08 de novembro, deu início a um novo ciclo de come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida
catequeses depois concluir na semana passada a eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. (João 6,53série sobre a esperança.
54)”
Fonte: Canção Nova

A partir de agora, o tema será dedicado ao “coração”
da Igreja, isto é, a Eucaristia. Para Francisco, é
fundamental que os cristãos compreendam bem o
valor e o signiﬁcado da missa, para viver sempre mais
plenamente a relação com Deus.
“Não podemos esquecer o grande número de cristãos
que, no mundo inteiro, em 2000 anos de história,
resistiram até a morte para defender a Eucaristia; e
quantos, ainda hoje, arriscam a vida para participar
da missa dominical.”, disse o Pontíﬁce.

O Papa então manifestou o desejo de dedicar as
próximas catequeses para responder a algumas
perguntas importantes sobre a Eucaristia e a Missa,
para redescobrir, ou descobrir, como a fé resplende o
amor de Deus através deste mistério. Francisco citou
o Concílio Vaticano II, que promoveu uma adequada
renovação da Liturgia para conduzir os cristãos a
compreenderem a grandeza da fé e a beleza do
encontro com Cristo. Um tema central que os padres
conciliares destacaram foi a formação litúrgica dos
ﬁéis, indispensável para uma verdadeira renovação.

(28) 3537-2847
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A Eucaristia, explicou o Papa, é um acontecimento
“maravilhoso”, no qual Jesus Cristo, nossa vida, se
faz presente. “Participar da missa é viver outra vez a
paixão e a morte redentora do Senhor. É uma
teofania: o Senhor se faz presente no altar para ser
oferecido ao Pai para a salvação do mundo. O
Senhor está ali conosco, presente. Mas muitas
vezes, nós vamos lá, conversamos enquanto o
sacerdote celebra a eucaristia, mas não celebramos
com ele. Mas é o Senhor. Se hoje viesse aqui o
presidente da República, ou uma pessoa muito
importante, certamente todos ﬁcaríamos perto dele
para saudá-lo. Quando vamos à missa, ali está o
Senhor. Mas estamos distraídos. Mas, padre, as
missas são chatas. A missa não, os sacerdotes!
Então eles devem se converter!”, exclamou
Francisco.
O Pontíﬁce fez algumas perguntas às quais pretende
responder como, por exemplo: por que se faz o sinal
da cruz e o ato penitencial no início da missa? “Vocês
já viram como as crianças fazem o sinal da cruz? Não
se sabe bem o que é, se é um desenho... É
importante ensinar as crianças a fazerem o sinal da
cruz, pois assim tem início a missa, a vida, o dia.”
O Pontíﬁce fez algumas perguntas às quais pretende
responder como, por exemplo: por que se faz o sinal
da cruz e o ato penitencial no início da missa? “Vocês
já viram como as crianças fazem o sinal da cruz? Não
se sabe bem o que é, se é um desenho... É
importante ensinar as crianças a fazerem o sinal da
cruz, pois assim tem início a missa, a vida, o dia.”
O Santo Padre pergunta: "E as leituras, qual o seu
signiﬁcado? Ou por que, a um certo ponto, o
sacerdote diz ‘corações ao alto?
Ele não diz
celulares ao alto para tirar foto! Não! Fico triste
quando celebro e vejo muitos ﬁéis com os celulares
ao alto. Não só os ﬁéis, mas também sacerdotes e
até bispos. A missa não é espetáculo, é ir ao
encontro da paixão e ressurreição do Senhor.
Lembrem-se: chega de celulares.”
Através dessas catequeses o Papa convida todos a
redescobrirem a beleza que se esconde na
celebração Eucarística e que, quando desvelada, dá
pleno sentido à vida de cada um de nós.

PÁG. 05

DICAS DE LIVRO

Para você ler neste mês de Fevereiro
O Monge e o Executivo - Uma História
Sobre A Essência da Liderança
Nele, você terá os conhecimentos de como se
relacionar com as pessoas e fazer com que uma
equipe tenha segurança em você para seguirem
pelo mesmo caminho.
James C. Hunter apresenta uma obra literária
completamente restauradora, emocionante e
transformadora. Quem lê O Monge e o Executivo
- Uma história sobre a essência da liderança
descobre como se tornar uma pessoa melhor na
sociedade, no trabalho, na família e em várias
ocasiões.
Com a obra, você
poderá ter uma visão
mais ampliada de como
se abrir a novas
oportunidades e
horizontes, como ajudar
as pessoas a darem o
seu melhor e,
principalmente, como
reconhecer o que há de
melhor em você e em
quem está ao seu redor.

FALEM AS OBRAS FEVEREIRO

PÁG. 06

ACONTECEU NA COMUNIDADE
Banda 13 de Junho abrilhanta
Missa de Natal na Matriz
No último dia 24 de dezembro,
reluzente, a nossa Igreja Matriz
esteve lotada de ﬁéis que celebraram
o Nascimento de Jesus!
Com a presença da Banda 13 de
Junho, a liturgia ganhou solenidade e
proporcionou a comunidade
experimentar a presença do Cristo
que vem ao mundo como luz das
nações!

Comunidades reunidas para reﬂetir
tema da Campanha da Fraternidade
Mesmo sendo tempo de recesso, as
comunidades de nossa paróquia se reuniram
na manhã do dia 27 de janeiro, para
reﬂetirem e se aprofundarem sobre o tema da
campanha da fraternidade deste ano que vai
falar sobre a superação da violência.
O encontro seguiu o modelo «ver, julgar e
agir» e foi ministrado por leigos da
Arquidiocese de Vitória.

Companhia de Jesus celebra presença
em terras capixabas no Santuário de
Anchieta
Presidida pelo Arcebispo de Vitória, Dom Luiz
Mancilha, a celebração comemorativa fez
memória dos 90 anos do retorno dos Jesuítas
às terras capixabas. A cerimônia aconteceu no
Santuário Nacional de São José de Anchieta.
Marcou presença no evento, a Banda da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo.
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RETIRO QUARESMAL 2018
Em Cristo, somos todos irmãos (Mt 23,8)
A Quaresma, como tempo privilegiado de encontro
com Deus, de preparação e de mudança do nosso
coração para acolher a Páscoa de Jesus, pede-nos
uma maior atitude de recolhimento e atenção aos
desaﬁos da Palavra de Deus.

No entanto, a intenção do retiro não é essa, como
podemos constatar pela própria experiência, ou
seja, há dimensões de nosso ser e níveis de nossa
ação que ainda não se deixaram alcançar
plenamente pela inspiração e ação do Espírito, que
ainda não se deixaram transformar por ele. São
dimensões e níveis que continuam funcionando de
fato como se a vida e o projeto de Jesus não
tivessem maior impacto em nossa vida.

Para ajudar este caminho de Quaresma a Editora
Loyola, como todos os anos, apresenta o Retiro
Quaresmal 2018 que este ano tem como tema: “Em
Cristo somos todos irmãos’’. O material foi
produzido em parceria com Casa de Retiros Vila
Kostka e por Edições Loyola. O livro do retiro
quaresmal está disponível para à venda na
Secretaria Paroquial.

COMO FAZER O RETIRO?
O coração do retiro quaresmal está em dedicar pelo
menos 30 minutos diários à oração pessoal, de
acordo com os exercícios sugeridos.

A repetição anual da Quaresma, à primeira vista,
tem o risco de nos dar a impressão de algo como o
retorno permanente do mesmo, um tempo circular
sem avanço, uma fé que gira sobre si mesma sem
nenhum êxodo interior, sem uma conﬁguração ou
identiﬁcação maior com Jesus Cristo.

É muito importante encontrar tempo propícios para
esse encontro íntimo com o senhor, reconhecendo a
diﬁculdade de manter uma rotina de oração. Isso
pede muita ﬁdelidade. Assim como Santo Inácio, é
preciso muito ânimo e generosidade para começar o
retiro.
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RECEITA DO MÊS: TORTA DE LIMÃO
Ingredientes:

(200°C), por cerca de 20 minutos.

Massa:
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
4 colheres (sopa) de manteiga
meia lata de Creme de Leite
1 colher (chá) de fermento em pó

Recheio:
Em uma tigela, misture bem o Leite MOÇA com o
suco de limão. Incorpore o Creme de Leite e as
raspas de limão. Recheie a massa já assada e leve à
geladeira por cerca de 30 minutos, para ﬁrmar o
recheio.

Recheio:
1 Leite Condensado
6 colheres (sopa) de suco de limão
meia lata de Creme de Leite
1 colher (sopa) de raspas da casca de limão
Merengue:
3 claras
meia xícara (chá) de açúcar
Modo de preparo:
Massa:
Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, faça
uma cova no centro e coloque a manteiga, o Creme de
Leite e o fermento em pó. Misture-os com as pontas
dos dedos, até que a massa solte completamente das
mãos. Deixe descansar por cerca de 30 minutos na
geladeira. Abra a massa, forre uma forma de fundo
removível (24 cm de diâmetro), fure o fundo com um
garfo e asse em forno médio-alto

Merengue:
Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve
ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar,
por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo
por alguns instantes a cada minuto, continuando a
mexer, para não cozinhar. Retire do fogo e em uma
batedeira, bata por cerca de 5 minutos ou até
dobrar de volume. Desligue a batedeira, retire a
torta da geladeira e cubra-a com o merengue.
Retorne a torta ao forno por cerca de 10 minutos,
para dourar. Sirva gelada.
Congelamento:
Se desejar, congele a torta sem a cobertura de
merengue. Conserve por até 3 meses em freezer
ou duplex. Para descongelar, deixe a torta por cerca
de 3 horas em geladeira. Cubra com o merengue e
leve ao forno baixo (150°C), pré-aquecido, por
cerca de 15 minutos. Sirva
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Dia Horário
07 Quarta
10 Sábado
15 Quinta

19 Segunda

09h
08h
09h
09h
09h
09h
19h
09h
09h
19h

20 Terça

19h

21 Quarta

19h
19h

16 Sexta
17 Sábado

22 Quinta
23 Sexta
24 Sábado

09h
09h
09h
09h
08h

08h

27 Terça

19h

28 Quarta

19h
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Evento
Reunião dos Presbíteros
Formação da PPI
Visita Pastoral
Visita Pastoral
Visita Pastoral
Visita Pastoral
Luau EAC (Adolescentes)
Visita Pastoral
Visita Pastoral
Formação p casais que
acompanham noivos “Rumo
ao Matrimônio”
Formação para candidatos a
Ministros Extraordinários
da Palavra e Eucaristia
CPR (Conselho Pastoral Regional)
Início das atividades do Grupo
de Oração (RCC)
Visita Pastoral
Visita Pastoral
Visita Pastoral
Visita Pastoral
Formação para candidatos a
Ministros Extraordinários da
Palavra e Eucaristia destinado aos
que não puderem na terça-feira
Formação Lúdica e Mística na
Catequese para todas (o) as (o)
Catequistas de todas as comunidades
Formação e Reunião c/ os CPC´s
de todas as comunidades e CPP
CPAE (Conselho Paroquial p/ Assuntos
Econômicos)

Local
Jerônimo Monteiro
Videoteca
Bom Parto
Monte Belo
Palmital
Guaxuma
A deﬁnir
Córrego do Lopes
Jequitibá

Salão Paroquial

Bom Destino
Itaipava
Matriz
Morro da Palha
Cachoeira do Meio
Laranjeiras
Solidão

Videoteca

Salão Paroquial
Salão Paroquial
Sala Planejamento
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Dia Horário
02 Sexta
03 Sábado

04 Domingo

10 Sábado
11 Domingo

14 Quarta
de Cinzas
(Início da
Quaresma)
16 Sexta
17 Sábado

18 Domingo

21
22
23
24

Quarta
Quinta
Sexta
Sábado

25 Domingo

19h
19h
11h
18h
19h
19h
07h
08h
09h
12h
19h
19h
07h
08h
10h
07h
19h
19h
19h30
19h
17h
17h
19h
19h
19h
07h
08h
08h
09h
10h
10h
11h
19h
19h
16h
19h
15h
17h
19h
19h
19h
07h
08h
08h
09h
10h
11h
11h
19h
19h

Comunidade
Matriz Devoção ao Coração de Jesus
Solidão
Córrego da Cecília - Devoção a São Brás
Matriz – São Braz c/ bênção da garganta
Palmital c/ Matrimônio
Monte Belo com Matrimônio
Matriz
Duas Barras c/ Batizado
Morro da Palha c/ Batizado
Santo Antônio
Matriz
Jardim da Ilha
Matriz
São José c/ Missa na Gruta de Nossa
Senhora de Lourdes
Monte Belo
Matriz
Ilha do Coco
Matriz
Bom Destino
Palmital
Córrego do Lopes
Jequitibá
Paraíso
Santa Luzia
Santa Rita
Matriz
Crubixá
Jaracatiá
Inhaúma
São Caetano
Bom Parto
Alto Inhaúma
Matriz
Matriz
Hospital
Laranjeiras
Córrego da Areia
Pedra Lisa Baixa
Taquaral
Pedra D´Água
Tocaia
Matriz
Nova Esperança
Campinho
Guaxuma c/ Batizado
Itinga
Pedra Lisa Alta
Venezuela
Cachoeira do Meio
Matriz

Celebrante
Diác. Marcos
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Diác. Marcos
Pe. Cleomar
Pe. Luciano
Pe. Cleomar
Diác. Marcos
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Ministro da Palavra
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Pe. Passos
Diác. Marcos
Pe. Cleomar
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Diác. Marcos
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Diác. Marcos
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Diác. Marcos
Pe. Passos
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Diác. Marcos
Pe. Passos
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Diác. Marcos
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Pe. Cleomar
Diác. Marcos
Pe. Passos
Pe. Cleomar
Diác. Marcos
Pe. Cleomar
Pe. Passos
Pe. Passos
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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SUPERAR A VIOLÊNCIA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018
Fonte: CNBB

O tema da Campanha da Fraternidade 2018
também foi aprovado na reunião do Conselho
Episcopal Pastoral (Consep) da CNBB, que
aconteceu em setembro de 2016. O Bispo Dom
Leonardo ressaltou que a violência está presente
em vários segmentos da sociedade. Seja na rua,
dentro de casa, pela condição social, pelo gênero,
nos meios de comunicação e até na intolerância
das palavras. “Toda violência exclui, toda violência
mata”.
O tema será Fraternidade e superação da
violência, tendo como lema Em Cristo somos todos
irmãos (Mt 23,8). O sacerdote Antônio Xavier
Batista, fez uma análise do que signiﬁca a
violência e ainda reﬂetiu a temática a partir do
livro de Jonas. “Escolhi esse texto porque nele é
possível encontrar vários elementos que ilustram
os vários tipos de violência vividos pelo povo”,
comentou o padre Antônio Xavier. Antônio
também complementou sua fala dizendo que
entende-se por violência qualquer ação contra a

vida ou a sociedade que possa causá-las prejuízo ou
destruí-las por completo. A Escritura conhece duas
formas de violência: uma injusta (fruto da injustiça
dos homens) e outra “justa” utilizada por uma causa
justa ou por ﬁm nobre como é o caso da legítima
defesa.
O objetivo geral da campanha é construir a
fraternidade, promovendo a cultura da paz, da
reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus,
como caminho de superação da violência.
Já os objetivos especíﬁcos da CF 2018 é anunciar a
Boa Nova da fraternidade e da paz, estimulando ações
concretas que expressem a conversão e a
reconciliação no espírito quaresmal; Analisar as
múltiplas formas de violência, considerando suas
causas e consequências na sociedade brasileira,
especialmente as provocadas pelo tráﬁco de drogas;
Identiﬁcar o alcance da violência nas realidades
urbana e rural de nosso país, propondo caminhos de
superação a partir do diálogo, da misericórdia e da
justiça em sintonia com o Ensino Social da Igreja.
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Segunda a
sexta-feira
Horário: 19h
Local: Bom
Destino

