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EDITORIAL

Pe. José Passos, SJ
Pároco da  Paróquia de Iconha

ANTES DE JANEIRO CHEGAR...

Agradecer. Temos muito para dar graças a Deus neste 
fim de ano. Faço memória de toda a nossa caminhada e 
me vêm rostos e acontecimentos... por tudo demos gra-
ças.

Ano Santo da Misericórdia. Abrimos o ano com uma 
procissão vindo de Santa Luzia para a Matriz. Partici-
pação intensa de todas as comunidades. Depois tivemos 
a Caminhada da Misericórdia  saindo de Crubixá para 
o Tapuio. Ali encontramos a Misericórdia narrada nas 
Parábolas e no alto do monte, a Eucaristia do encontro 
de irmãos e irmãs. No mês de Agosto, outra caminhada, 
a da luz: descemos de São Caetano para Santa Luzia. E fi-
nalmente, em 19 de Novembro, o encerramento do Ano 
Santo com tantas alegrias no coração vendo a Misericór-
dia real, viva e concreta no testemunho daquelas cinco 
mulheres de Deus. Tudo intenso, comovente e cheio de 
ternura como Deus costuma ser conosco, seu Povo.

Os Círculos Bíblicos neste ano se dedicaram a rezar pela 
Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Itaoca Pedra 
e a Paróquia de Ibiraçu, rezou por nós. Esta partilha de 
oração nos proporcionou conhecer mais essas duas pa-
róquias e nos fez ir ao encontro e receber a visita dos 
irmãos. 

Encontro é um dos apelos de nosso Papa para a vida 
da Igreja.  As comunidades e os Círculos Bíblicos são 
prioridade de nossa Diocese e, portanto, assim também 
deve ser assumido por nossa Paróquia. Nessa perspec-
tiva, o Projeto Estar com o Senhor será intensificado 
como um instrumento válido de “adubamento” de nos-
sa vida comunitária.

Respondendo a este apelo, a Festa de Santo Antonio na 
Matriz pôde contar com uma pequena missão de fim 
de semana de um grupo de pessoas vindo de Minas Ge-
rais. E agora, como preparação da ordenação de Aílson, 
novamente vamos ter essa oportunidade de missão. 
Ainda que de forma singela, é um momento especial 
para viver a alegria do Evangelho.

E este ano celebramos, por primeira vez, a Festa da 
Unidade Paroquial. Em Pedra Lisa Baixa foi um en-
contro de comunidades em torno de unir nossas vidas 
em torno Daquele que é o fundamento de nossa fé, o 
Senhor. Um dia de muita alegria, festa, celebração ani-
mada pelo Espírito de Deus.

Finalmente, não posso deixar de mencionar a Ordena-
ção de Ailsom Salarolli. O empenho de nossas comu-
nidades, com sua ajuda financeira, seu empenho nas 
tarefas e na preparação é algo muito próprio de nossa 
gente. A generosidade de cada pessoa e comunidade, 
o desejo de que tudo saia muito bem é sinal do grande 
carinho e amor de Deus derramado no nosso meio. “A 
quem muito foi dado, mais será dado para que tenha 
em abundância”! Generosidade e boa vontade são as-
sim. Um feliz e abençoado Natal a todos.
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FORMAÇÃO

FARMÁCIA DO ARILDO

Disk Entrega
(28)3537-1130

Advento: 
Um tempo novo 
nos espera

Amados irmãos em Cristo, se aproxima para todos nós 
mais um tempo litúrgico do ADVENTO, que abre para 
nós o ano litúrgico o ANO A, como bom católico ou 
bom cristão, Advento quer dizer há de vir até nós o sal-
vador o filho de Deus, o Divino se manifesta no hu-
mano, todos nós somos agraciado por essa misericór-
dia de Deus que envia o seu Filho para nos libertar de 
todo pecado. E aí revivendo os tempos propostos pela 
liturgia da igreja somos convidados a nos preparar bem 
para receber o filho de Deus que vai chegar e morar 
no meio de nós. Receber,  acolher o filho de Deus com 
festa sim, mas a maior festa é cada um rever se o que 
celebramos durante esse ANO C se condiz em nossas 
atitudes de irmãos que somos um do outro, no amor, 
perdão, compaixão, serviço, cooperação. 

O Advento é, portanto, um tempo especial para que fa-
çamos uma séria e profunda revisão sobre nossa vida 
pessoal e também sobre o mundo em que vivemos.  É 
um momento privilegiado para averiguarmos se a se-
mente de Amor lançada por Jesus Cristo no coração 
dos homens está nascendo e frutificando. 

Com o Advento, a Igreja inicia o novo Ano Litúrgico. 
Esse tempo litúrgico possui dupla característica: é um 
tempo de preparação para as solenidades do Natal, em 
que se comemora a Primeira Vinda do Filho de Deus 
entre os homens, e também um tempo em que, por meio 
desta lembrança, voltam-se os corações para a expecta-
tiva da Segunda Vinda do Cristo no fim dos tempos. 

Por este duplo motivo, o Tempo do Advento se apresen-
ta como um tempo de piedosa e alegre expectativa.

Marcos Evangelista Mongin

Diácono da  Paróquia de Iconha
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ACONTECEU

Tel:28-3537-1600Tel: (28) 3537-1501

Tel: (28) 3537- 2847

Reunião do Núcleo do CRB

Aconteceu no dia 21 de novembro a Reunião do Núcleo 
do CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil) da Dio-
cese Cachoeiro de Itapemirim. O encontro foi realizado 
em Marataízes, contando com a presença das seguintes 
congregações religiosas: Jesuítas, Agostinianos, Salesia-
nos de Dom Bosco, Filhas da Caridade de São Vicente 
de Paulo, Filhas de Maria Auxiliadora (Salesianas), Je-
sus na Eucaristia e leiga consagrada. A reunião foi mar-
cada de espiritualidade, reflexão, oração, planejamento 
para o ano de 2017 e confraternização.

Apostolado de Inhaúma 
celebra 100 anos de existência

Há cem anos um grupo de cristãos católicos faz a dife-
rença em Inhaúma: o Apostolado da Oração. Fundado 
em 01 de outubro de 1916, o Apostolado da Oração é 
o mais antigo movimento da Paróquia de Iconha. Seu 
fundador foi Padre Leandro Dell’Uomo e tem como 
objetivo auxiliar o próximo das mais diversas formas, 
sobretudo pela oração. 

A celebração comemorativa aconteceu no dia 25/09/16 
na comunidade de Inhaúma com missa presidida pelo 
Pe. Passos.

Festa da Unidade Paroquial
No dia 31 de outubro a paróquia de Iconha celebrou a 
Festa da Unidade na comunidade de Pedra Lisa Baixa. 
O encontro de todas as comunidades contou com apre-
sentações culturais, celebrações e almoço. 

A festa objetivou comemorar os 63 anos de existência 
da Paróquia no município de Iconha.
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Projeto Estar com o Senhor

Comunidade de Solidão

Comunidade de Jardim da Ilha

Comunidade de Tocaia

Os discípulos voltavam de suas experiências e encon-
travam com o Senhor para partilhá-las.  O missionário 
está sempre ligado à sua comunidade, comunidade dos 
discípulos missionários. Missionário quer dizer aquele 
que tem uma missão a cumprir e a missão está baseada 
no chamado de Jesus, que nos chama e também nos 
envia e as duas coisas se complementam.

Encerramento do Ano Santo
A Igreja Matriz de Iconha, estava lotada na tarde do 
sábado(19/11), para a celebração da missa de encerra-
mento do Ano Santo extraordinário da Misericórdia 
em toda a Paróquia de Iconha. Desde às 15h as comu-
nidades estiveram reunidas para um ofício divino da 
misericórdia e palestras (testemunhos) sobre  a vivênca 
do ano santo.

Em comunhão com toda a Igreja, atendendo a orienta-
ção do Papa Francisco, fecham-se as portas  santas da 
misericórdia em todas as dioceses do mundo. No do-
mingo, (20/11), o Papa fechou a porta da misericórdia 
na Basílica de São Pedro, em Roma. 
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Tel: 28-3537- 2792

Mensagem do Papa para o dia da 
Paz: a não violência - estilo de 

uma política para a paz

NOTÍCIAS DA IGREJA

No dia 01 de Janeiro é celebrado o Dia Mundial da 
Paz. Para a 50ª edição dessa celebração a mensagem 
do Papa Francisco traz o tema: “A não violência: estilo 
de uma política para a Paz”.

Em sua mensagem o Santo Padre alerta para as conse-
quências negativas da violência reforçando que a paz 
traz consequências sociais positivas.

Pedindo uma política da não violência o Papa observa 
que a paz não é só inspiração.
 a “não violência” pode assumir um significado mais 
amplo e novo: não apenas uma mera aspiração, inspi-
ração, rejeição moral da violência, das barreiras, dos 
impulsos destruidores, mas também um método polí-
tico realista, aberto à esperança”.

INGREDIENTES
Para preparar de véspera:
1 peru
alho a gosto
sal a gosto
pimenta do reino
vinho branco ou limão
Para fim do preparo:
200g de manteiga
4 ramos de alecrim fresco

MODO DE PREPARO
Limpe seu peru um dia antes e tempere com sal, pimen-
ta, alho e deixe marinando em um saco com o limão 
ou o vinho. No dia seguinte, escorra o líquido, amarre 
as coxas e as asas do peru, coloque em uma panela de 
pressão de 15 litros e deixe cozinhar por 20 minutos.
Depois de cozido, tire com cuidado a ave da panela e 
coloque em uma forma. Lambuze o peru com a mantei-
ga e o alecrim, fazendo furos com um garfo para pene-
trar o tempero. Deixe no forno do fogão pré aquecido 
(sem cobrir com papel alumínio) a 220°C até dourar.
Se não tiver panela de pressão grande, pode fazer em 
uma caçarola, em fogo baixo, com o caldo da marina-
da até cozinhar. Vá molhando com o caldo de vez em 
quando. Espere até a massa se soltar do fundo, vire e 
deixe fritar do outro lado; Recheie a gosto, enrole e sir-
va.

RECEITA DO MÊS
Como fazer um Peru suculento?
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ESPECIAL
Ano Mariano 2016 - 2017

300 ANOS DE BÊNÇÃO

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, 
em comemoração aos 300 anos do encontro da Imagem 
de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nas águas 
do rio Paraíba do Sul, instituiu o Ano Nacional Maria-
no, a iniciar-se aos 12 de outubro de 2016, concluindo-
-se aos 11 de outubro de 2017, para celebrar, fazer me-
mória e agradecer.

Como no episódio da pesca milagrosa narrada pelos 
Evangelhos, também os nossos pescadores passaram 
pela experiência do insucesso. Mas, também eles, per-
severando em seu trabalho, receberam um dom mui-
to maior do que poderiam esperar: “Deus ofereceu ao 
Brasil a sua própria Mãe”. Tendo acolhido o sinal que 
Deus lhes tinha dado, os pescadores tornam-se missio-
nários, partilhando com os vizinhos a graça recebida. 
Trata-se de uma lição sobre a missão da Igreja no mun-
do: “O resultado do trabalho pastoral não se assenta 
na riqueza dos recursos, mas na criatividade do amor” 
(Papa Francisco).

A celebração dos 300 anos é uma grande ação de gra-
ças. Todas as dioceses do Brasil, desde 2014, se prepa-
ram, recebendo a visita da imagem peregrina de Nossa 
Senhora Aparecida, que percorre cidades e periferias, 
lembrando aos pobres e abandonados que eles são os 
prediletos do coração misericordioso de Deus.

O Ano Mariano vai, certamente, fazer crescer ainda 
mais o fervor desta devoção e da alegria em fazer 
tudo o que Ele disser (cf. Jo 2,5).

Todas as famílias e comunidades são 
convidadas a participar intensamente 
desse Ano Mariano.

A companhia e a proteção maternal 
de Nossa Senhora Aparecida nos 
ajude a progredir como discípulas e 
discípulos, missionárias e 
missionários de Cristo!

Dom Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília (DF)

Na imagem de Nossa Senhora Aparecida “há algo de perene para se aprender”. “Deus ofe-
receu ao Brasil a sua própria Mãe”. (Papa Francisco)

Tel: 28-3537- 2792
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Liturgia diária
Dia 1 – Is 26,1-6 / Sl 117 / Mt 7,21.24-27
Dia 2 – Is 29,17-24 / Sl 26 / Mt 9,27-31
Dia 3 – Is 30,19-21.23-26 / Sl 146 / Mt 9,35–10,1.6-8
Dia 4 – Is 11,1-10 / Sl 71 / Rm 15, 4-9 / Mt 3,1-12
Dia 5 – Is 35,1-10 / Sl 84 / Lc 5,17-26
Dia 6 – Is 40,1-11 / Sl 95 / Mt 18,12-14
Dia 7 – Is 40,25-31 / Sl 102 / Mt 11,28-30
Dia 8 – Gn 3,9-15.20 / Sl 97 / Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38
Dia 9 – Is 48,17-19 / Sl 1 / Mt 11,16-19
Dia 10 – Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79 / Mt 17,10-13
Dia 11 – Is 35, 1-6a.10 / Sl 145 / Tg5, 7-10 / Mt 11,2-11
Dia 12 – Gl 4,4-7 / Sl 95 / Lc 1,39-47
Dia 13 –Sf 3,1-2.9-13 / Sl 33 / Mt 21,28-32
Dia 14 –Is 45,6b-8.18.21b-25 / Sl 84 / Lc 7,19-23
Dia 15 –Is 54, 1-10 / Sl 29 / Lc 7,24-30
Dia 16 –Is 56,1-3a.6-8 / Sl 66 / Jo 5,33-36
Dia 17 –Gn49,2.8-10 / Sl 71 / Mt 1,1-17
Dia 18 –Is 7,10-14 / Sl 23 / Rm 1,1-7 / Mt 1,18-24
Dia 19 –Jz 13,2-7.24-25a / Sl 70 / Lc 1,5-25
Dia 20 –Is 7,10-14 / Sl 23 / Lc 1,26-38
Dia 21 –Ct 2,8-14 / Sl 32 / Lc 1,39-45
Dia 22 –1Sm 1,24-28 / 1Sm 2,1-8 / Lc 1,46-56
Dia 23 –Ml 3,1-4.23-24 / Sl 24 / Lc 1,57-66
Dia 24 –2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sl 88 / Tt 2,11-14 / 
              Lc 1,67-79
Dia 25 –Is 52,7-10 / Sl 97 / Hb 1,1-6 / Jo 1,1-18
Dia 26 –At 6,8-10; 7,54-59 / Sl 30 / Mt 10,17-22
Dia 27 –1Jo 1,1-4 / Sl 96 / Jo 20,2-8
Dia 28 –1Jo 1,5–2,2 / Sl 123 / Mt 2,13-18
Dia 29 –1Jo 2,3-11 / Sl 95 / Lc 2,22-35
Dia 30 –Eclo 3,3-7.14-17a / Sl 127 / Mt 2,13-15.19-23
Dia 31 –1Jo 2,18-21 / Sl 95 / Jo 1,1-18
                                         
                                              João Otávio Libardi Rocha

Reuniões: Segundas 
feiras, às 19h.

Local: Bom Destino

Alcóolicos 
Anônimos
Bom Destino

Reuniões: Segundas 
e quarta-feiras, às 

19h30. 
Local: Sala 02 na 

Igreja Matriz

28-3537-2064

O Mochilaço é uma experiência que nasce do itinerá-
rio espiritual de Santo Inácio (Exercícios Espirituais) e 
pretende fazer de todo mochileiro um peregrino de si 
mesmo: aberto e disponível para continuamente bus-
car o magis. O peregrino sente-se convidado a fazer 
uma jornada pessoal de conversão: visitar os lugares e 
as sombras de sua interioridade, refrescar-se na expe-
riência de encontro consigo, com o seu próprio rosto 
marcado por limites e fragilidades, sonhos e utopias, 
qualidades e dons. E com o rosto surpreendente do 
Outro: um outro divino e humano, Jesus Cristo, e um 
“outro” com vários nomes e histórias de vida, o mo-
chileiro e a mochileira de vários lugares que se põem 
a caminho. Um encontro que se pretende ser transfor-
mador do velho, cuidando do frágil, superando o auto-
centramento de si mesmo e fazendo crescer a generosi-
dade para com Deus Criador.

“Em cada passo a beleza surpreendente da paisagem... 
Um pássaro voa raso mesmo à minha frente... Uma 
borboleta enche de magia o meu olhar... Aquela pe-
quenina flor parece saudar-me... Na passagem... Paro... 
Paro, para peregrinar. Quem sou? Para onde vou? A 
quem pertenço? Como vou?”- Rosa Moreira.

A experiência reunirá jovens de todo o país de 18 a 32 
anos e acontecerá no município de Anchieta nos dias 
19, 20, 21 e 22 de Janeiro de 2017. Dúvidas entrar em 
contato com Pe. Gustavo, sj (28) 99884-3888 ou com 
a equipe: Alexandra Fortuna, Fernanda de Oliveira e 
Gabriel Rohor. 

JOVEM CONECTADO
O MOCHILAÇO  2017 VEM AI... 
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 Dia     Semana            Missa e Celebração                                        Horário      Presidente               
   2   Sexta               Matriz c/ Missa de Devoção ao S. Coração de Jesus                19h              Cleomar
   3   Sábado  Córrego da Areia                                                                     16h              Messias
                Tocaia c/ Bodas de Ouro                                                        19h              Cleomar
                Pedra D`Água c/ Missa Festiva à São Francisco  Xavier           19h30              Passos
   4  Domingo  Matriz                                                                                               07h30              Cleomar
                Cachoeira do Meio c/ Batizado                                           08h              Passos 
                Bom Destino                                                                                   08h              Marcos
                Nova Esperança c/ Festa de Santa Bárbara e Batizado              11h              Passos
                Palmital                                                                                   11h              Cleomar
                Matriz                                                                                               19h              Passos
  7   Quarta Matriz c/ Missa de encerramento das Atividades da RCC  19h              Passos
  8   Quinta Matriz c/ Missa de Devoção à Imaculada Conceição               19h              Cleomar
 10   Sábado Ordenação Presbiteral de Aílsom Salaroli                             19h              ASCAMES
 11   Domingo Matriz                                                                                               07h30               MP
               Duas Barras                                                                                  08h               Cleomar
               Campinho                                                                                 08h               Passos
               Morro da Palha                                                                    08h               Pedro
               Córrego do Lopes                                                                    08h               Reginaldo
               Pedra Lisa Alta C/Missa Festiva à Santa Luzia               10h               Cleomar
               Santa Luzia c/ 1ª Missa de Pe. Aílsom                                         10h30               Aílsom/conv.
               Matriz                                                                                              19h               Passos
  12   Segunda         Santa Luzia                                                                                  19h30          Marcos
  13   Terça              Pedra Lisa Alta c/ Missa Festiva à Santa Luzia               11h               Passos
                 São Caetano c/ Missa de devoção à Santa Luzia               19h               Passos
                 Santa Luzia c/ Missa Festiva à Santa Luzia                            19h30               Aílsom
  14   Quarta Solidão                                                                                 19h30               Cleomar
                                        Lar do Idoso                                                                                    08h                    Passos
  15         Quinta            Novo Horizonte                                                                              19h               Marcos
  16   Sexta              São José                                                                                 19h               Passos
               Itinga                                                                                              19h               Cleomar
  17   Sábado            Matriz c/ Celebração da Palavra com o A. da Oração               07h30               Marcos
               Córrego da Areia                                                                    16h               Marcos
               Jardim da Ilha                                                                                 19h              Aílsom
               Pedra Lisa Baixa                                                                     19h              Passos
               Paraíso                                                                                      19h              Marcos
               Laranjeiras                                                                                 19h              Cleomar
  18  Domingo        Matriz                                                                                    07h30    Passos
               Guaxuma c/ 1ª Eucaristia                                                      08h              Cleomar
               Córrego da Prata                                                                   08h              Aílsom
               Jequitibá                                                                                08h              Marcos
               Venezuela                                                                                11h              Cleomar
               Bom Parto c/ Missa Festiva à Nossa Sra. do Bom Parto          11h              Passos

MISSAS NAS COMUNIDADES
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 Espiritualidade, Formações e Reuniões – Dezembro – 2016

 Dia        Semana         Missa e Celebração                                    Horário          Presidente               
                                        Matriz                                                                                          19h                     Ailson 
  20       Terça  Santa Luzia “30 anos de comunidade”                        19h            Passos
  22       Quinta  Hospital “Danilo Monteiro de Castro”                        16h            Marcos
  23       Sexta  Santo Antônio                                                                19h            Passos
  24       Sábado  Inhaúma                                                                             19h            Passos
                  Ilha do Coco                                                                              19h30            Aílsom
                Matriz                                                                                          20h            Cleomar
  25      Domingo  Matriz                                                                                          07h30            Adroaldo
                Jaracatiá                                                                             08h            Cleomar
                Bom Destino                                                                             08h            Jonas
                Monte Belo                                                                             08h            Passos
                Taquaral c/ Batizado                                                                  08h           Aílsom
                Crubixá                                                                             10h            Passos
                Alto Inhaúma                                                                             11h            Cleomar
  28       Quarta  Matriz c/ 3 anos de Ordenação do Diácono Marcos           19h            Passos/Marcos
  31       Sábado  Córrego da Cecília                                                                19h           Cleomar
                Santa Rita - Bodas de Ouro                                                   19h           Marcos
                   Matriz                                                                              20h           Passos
1/01/17      Domingo   Matriz                                                                              07h30           Passos
                 Campinho                                                                              08h           Cleomar
                 São José                                                                              10h           Cleomar
                 Pedra Lisa Baixa c/ Festa do Menino Jesus                         10h30           Passos

 Dia    Semana            Evento                                                           Horário           Local              

   2   Sexta              Matriz c/ Adoração ao Santíssimo                                      18h30 
   3   Sábado Assembleia do COMIDI    
                  Reunião Diocesana do Apostolado da Oração    
                  Grupo de Oração “Louvor”                                                    19h30        Praça de Iconha
  10   Sábado  Ordenação Presbiteral de Aílsom Salaroli                         19h        ASCAMES
  12   Segunda  Avaliação e Planejamento Paroquial do Dízimo p/ 
                                         todas as comunidades (Matriz e Paróquia)                         19h30        Salão Paroquial
  13         Terça                Caminhada para Santa Luzia                                                   19h                 Saida da Matriz
  14   Quarta  CPR (Conselho Pastoral do Regional)                          19h        Rio Novo do sul
  15   Quinta  Formação p/ Coordenadores, Secretários e Tesoureiros
                                        (CPC´s), Coordenadores Paroquiais de Pastorais e 
                                         Movimentos (CPP) e CPAE  (Conselho Economico)          19h        Salão Paroquial
  17    Sábado   Reunião Geral do Apostolado da Oração                          07h30        Matriz/Salão
                 Assembleia Paroquial da Catequese c/ todas as 
                                         Catequistas da Paróquia                                                            08h        Salão Paroquial
  20    Terça               Confraternização dos Presbíteros    

                                            
               “No dia 20 de dezembro a comunidade de Santa
 Luzia comemora 30 anos em que as famílias se uni-
ram e começaram a se organizar como comunidade”.
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FelizNatal
O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa; entretanto se faz 
necessário o silêncio, para que se consiga ouvir a voz do Amor.

Natal é você, quando se dispõe, todos os dias, a renascer e deixar 
que Deus penetre em sua alma.

O pinheiro de Natal é você, quando com sua força, resiste aos ven-
tos e dificuldades da vida.

A luz de Natal é você quando com uma vida de bondade, paciência, 
alegria e generosidade consegue ser luz a iluminar o caminho dos 

outros.

A estrela-guia do Natal é você, quando 
consegue levar alguém, ao encontro do Senhor.

Você será os Reis Magos quando conseguir 
dar, de presente, o melhor de si, 

indistintamente a todos.

                   A música de Natal é voce,
                            quando consegue também sua 

                             harmonia interior.

                            Um muito Feliz Natal 
                             a todos que procuram

                                   assemelhar-se com esse Natal

No mês de Janeiro a Secretaria Paroquial não estará
 funcionando do dia 02 a 13. Contamos com a sua 

compreensão e desejamos boas festas e  um
 feliz 2017. 


