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EDITORIAL

Unidade: o desafio na construção

que está sendo fiel aos princípios ainda que o modo
de agir tenha sido diferente. No fundo, a uniformidade
“Sejamos um para que o mundo creia” nos convidou Je- seduz por criar certo automatismo e rapidez na ação,
sus e desde sempre, a Igreja busca o caminho de vida cujo autoritarismo desresponsabiliza o sujeito na sua
que a unidade representa. A Comunidade cristã primiti- ação.
va deixou seu exemplo nos Atos dos Apóstolos: “A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Nin- Paróquia é uma rede de comunidades. Tem comunidaguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo des mais fortes, com mais pessoas e com mais recursos.
entre eles era posto em comum”. Longe de querer mos- Outras, mais frageis se destacam pela valorização do
trar uma realidade pronta e acabada, “baixada do céu”, comunitário e das relações interpessoais. Aquilo que
os Atos dos Apóstolos também mostram as dificuldades nos une é muito mais importante e valioso que aquilo que nos separa. As diferenças são nossas riquezas e
de viver a unidade.
deviam ajudar no fortalecimento da unidade enquanto
Dois exemplos: o casal Ananias e Safira (Atos 5,1-11) revelam nossa identidade e missão: a comunhão. Os
quiseram enganar os apóstolos na venda de uma pro- dedos da mão são diferentes, mas a mão é um conjunto
priedade; os Apóstolos tiveram de se reunir em Assem- único que trabalha em função do corpo, servindo nas
bleia (Atos 15) para tratar o modo como o Evangelho suas necessidades.
devia ser vivido entre os não-judeus.
A comunhão nos desejos, no amor e no serviço é que
Unidade freqüentemente é confundida com uniformi- nos dá a real dimensão da nossa unidade. Não temos
dade. Seguir um padrão estabelecido, sem levar em con- de parar em lamentações. Somos de cabeça e coração
ta circunstâncias, tempos e lugares. Esquece-se o Espí- duros, mas a fé que partilhamos no Corpo e Sangue do
rito, se enrola e se amarra com a letra. A uniformidade Senhor é também o desafio de cada dia amar e servir
tem sua sedução porque não exige pensar. Fica mais fácil com alegria, especialmente os mais pobres e pequenos.
dizer “certo e errado”, “preto e branco” sem o esforço de Desse modo tornamos verdade no altar e na vida que
discernir, de buscar e de experimentar “a corda bamba” a “Eucaristia nos faz Igreja e a Igreja faz a Eucaristia”.
de uma decisão com seu risco de errar e ter de justificar Boa festa da unidade para todos nós e que esta festa
seja um anúncio daquela festa que nunca termina!
Por Pe. Passos, SJ

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, Nilzete da Penha Cunha Marim e
Lusia Bertoli / Telefone: (28) 3537-1135 ou 3537-2381
E-mail: falemasobras@gmail.com / Tiragem: 1.400 Exemplares: Impressão: Gráfica Diocesana(28) 35176845

Informa-

falem
Ano 8 | Edição 95 Novebro 2017

3

ESPECIAL PARÓQUIA

Festa da unidade vai reunir terras de
todas as comunidades
Por Vinícius Figueira
No último dia 25 de outubro, a comunidade paroquial
de Iconha recordou seus 64 anos de história. Fundada
pelo ícone da história Iconhense, Pe. Assis, a paróquia
de Iconha sempre foi administrada pela companhia de
Jesus, os padres Jesuítas, da ordem de santo Inácio de
Loyola. No intuito de fazer memória deste momento
tão significativo, será celebrado na comunidade de
Campinho, no dia 19 de novembro, com a presença de
todas as comunidades que formam a rede paroquial, a
“Festa da Unidade”.

Na terra são construídas as nossas capelas, espaço de
encontro do humano com o divino, lugar de encontro das nossas comunidades. Na terra são deixadas as
pegadas da caminhada, para mostrar o destino e papel do discípulo missionário na comunidade. Na terra
também plantamos a sementes, colhemos os frutos e
partilhamos em comunidade. Se mais uma vez dirigirmos nosso olhar para esse elemento natural, podemos
perceber que a terra assume, nitidamente, um papel
sacramental, ou seja, sinal perene do Criador.

Este ano, uma nova dinâmica fará parte da espiritualidade do evento, que é a apresentação da “terra da
comunidade” que vai representar a essência da vida das
nossas 36 comunidades. Na Sagrada Escritura a terra
significa vida, foi por meio dela que o homem foi feito
e se apresentou ao mundo. Se folhearmos as páginas
do novo testamento podemos ver a terra, por exemplo,
que re-significa esse conceito vital quando Jesus nos
diz que “Se o grão de trigo que cai na terra não morre,
ele continua só um grão de trigo; mas se morre, então
produz muito fruto”. (Jo 12,24)

Assim sendo, como dinâmica deste encontro de fé a
ser realizado na comunidade de Campinho, as terras
entronizadas servirão para plantar uma bela muda de
Ipê Amarelo, árvore nativa e tipicamente brasileira que
vem chamar nossa atenção para o cuidado com a “casa
comum”.
A terra de diferentes cores, pesos, sendo umas mais
arenosas, outras mais linguetas, significam a diversidade da nossa Igreja impressa nos rostos das nossas
comunidades, mas que juntas, cumprem a função unificadora de gerar vida, e vida plena.

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

Terço dos Homens
O evento aconteceu no dia 12 de outubro, dia em que a
Igreja no Brasil celebrou os 300 anos de Aparecida.

O dia 12 de outubro foi dia de muita oração e alegria
para os fiéis devotos de Aparecida que participaram da
Missa Solene, às 19h, na Igreja Matriz. A celebração de
encerramento da I Concentração Paroquial do Terço
dos Homens foi orquestrada pela Banda Musical 13 de
Junho. Quem marcou presença, se emocionou!
A I Concentração Paroquial do Terço dos Homens reu-

niu todos os grupos do terço da paróquia de Iconha. O
encontro teve início na comunidade de Santa Luzia, com
uma bonita procissão até a Matriz, onde Pe. Passos conduziu um momento de formação. Às 18h a comunidade
reunida rezou o Terço e participou da solene eucaristia
em comemoração aos 300 anos de Aparecida.
Parabéns a Equipe do Terço dos Homens pelo empenho!

Encontro Paroquial dos
Círculos Bíblicos
O mês da bíblia em nossa paróquia
foi marcado por estudos e aprofundamentos sobre a carta de São Paulo aos Tessalonincenses, proposta da
CNBB para o mês de setembro. Nesse
sentido, os “grupos de refletindo” das
comunidades estiveram reunidos no
salão paroquial no dia 22 de setembro
para um momento de reflexão sobre o
tema, na realidade e na vida da Igreja.
Com participação significativa, o encontro movimentou os animadores
da nossa paróquia!

Tel: (28) 3537-1501

Tel:28-3537-1600

Tel: (28) 3537- 2847
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Projeto Estar com o
Senhor visita Tocaia
O Projeto estar com o Senhor esteve visitando a
comunidade de Tocaia e levando a mensagem de
que o Missionário não é um elemento isolado,
mas engalhado ao tronco de uma comunidade
missionária. Jesus sempre mandou os discípulos
irem dois a dois e eles foram andando pelos caminhos, pelas vilas, povoados e depois voltaram
para se encontrar. Os discípulos voltavam de
suas experiências e encontravam com o Senhor
para partilhá-las.
O missionário está sempre ligado à sua comunidade, comunidade dos discípulos missionários.

Missa com as Crianças

A equipe de catequese da Matriz, organizou uma linda
celebração com todas as crianças na manhã do dia 12 de
outubro. Também as crinaças celebraram a sua fé na mãe
negra que comemora 300 anos de surgimento nas águas.
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FAZENDO MEMÓRIA

História da comunidade de Jaracatiá
O nome Jaracatiá foi dado devido à espécie de mamão mentos marcantes, como a presença de um missionário
(árvore nativa) muito encontrada em nossa região no em 1955 que edificou o cruzeiro que até hoje existe no
passado.
pátio da igreja. Mais tarde em 1990 recebemos outro
missionário que edificou o Cruzeiro onde rezávamos
No dia 27 de outubro de 1943, com iniciativa da profes- as vias-sacras. Também recebemos a visita das imagens
sora Iria de Matos Bourguignon que nesta comunidade de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Penha,
lecionava, foi celebrada a primeira missa campal e festa Nossa Senhora Aparecida e Santo Antônio. Construíreligiosa no pátio da escola, mas o lançamento da primei- mos o salão comunitário, escadas e reformas da igreja.
ra pedra só ocorreu em 1946, já com discurso do padre
Assis e contou com a colaboração das familias: Mongim, No início celebrávamos as duas festas, uma em maio,
Garabeli, Longue, Rohr, Gobete, Marchete, Bisi, Freitas, mês dedicado a Maria (Nossa Senhora das Graças) e
Travezani e Molinari.
em novembro (Cristo Rei) atualmente comemoramos
apenas em novembro no mês do nosso padroeiro CrisA igreja foi inaugurada com a celebração eucarística no to Rei.
dia 30 de maio de 1948, de lá para cá tivemos vários mo-

Tel: 28-3537- 2793
(28)-9-9903-7855

Tel: 28-3537- 2792
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RECEITA DO MÊS

Arroz de forno com frango
INGREDIENTES
500 g de peito de frango
1 tomate
1 cebola
1/2 pimentão
1 dente de alho
1/2 xícara (chá) de molho de tomate
150 g de arroz cru
100 ml de azeite
200 ml de água
2 colheres (sopa) de queijo ralado
1 colher (chá) de manteiga (para untar)
2 cenouras médias raladas
1 lata de milho-verde
20 azeitonas sem caroço fatiadas
2 ovos
sal a gosto

MODO DEPREPARO
Cozinhe o peito de frango com o tomate picado, cebola picada, 1/2 pimentão picado, 1 dente de alho picado,
molho de tomate e sal a gosto;
Após o cozimento, desfie o peito de frango e reserve;
O caldo que se formou com o cozimento também deve
ser reservado pois será utilizado;
Em uma tigela, misture o arroz cru, o peito de frango
cozido e desfiado, o caldo do cozimento do frango, a
água, a cenoura ralada, o queijo ralado, o milho, as azeitonas picadas e o azeite;
Se necessário, acrescente sal;
Incorpore delicadamente à mistura 2 gemas e 2 claras
batidas em neve;
Leve a mistura a um refratário untado com manteiga e
coberto com papel laminado e asse em forno médio por
cerca de 40 minutos ou até que o arroz esteja cozido.

Folhinhas do Coração de Jesus

2018

Adquira a sua na Secretaria Paroquial

por

Tel: 28-3537- 1667

R$ 14,00
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IGREJA NO BRASIL

Ano do Laicato: missão do leigo na Igreja
A Igreja no Brasil vai celebrar, no período de 26 de
novembro de 2017, Solenidade de Cristo Rei, a 25 de
novembro de 2018, o “Ano do Laicato”. Na segunda
reunião ordinária do Conselho Permanente deste ano,
realizada de 20 a 22 de junho, foi apresentado o projeto preparado pela Comissão Episcopal Especial para o
Ano do Laicato e em breve as Dioceses e Prelazias receberão as orientações metodológicas de como se preparar e celebrar em suas comunidades.
O tema escolhido para animar a mística do Ano do Laicato foi: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em
saída’, a serviço do Reino” e o lema: “Sal da Terra e Luz
do Mundo”, Mt 5,13-14. Segundo o bispo de Caçador
(SC), dom Severino Clasen, presidente da Comissão
Episcopal Especial para o Ano do Laicato, pretende-se trabalhar a mística do apaixonamento e seguimento
a Jesus Cristo. “Isto leva o cristão leigo a tornar-se, de
fato, um missionário na família e no trabalho, onde estiver vivendo”, disse o bispo.

da qual, recomenda, tenham toda a liberdade para usar
a criatividade ao planejar e vivenciar as ações locais. O
Ano do Laicato terá como objetivo geral: “Como Igreja,
Povo de Deus, celebrar a presença e a organização dos
cristãos leigos e leigas no Brasil; aprofundar a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão; e testemunhar
Jesus Cristo e seu Reino na sociedade”.
Pretende ainda: “Dinamizar o estudo e a prática do
documento 105: ‘Cristãos leigos e leigas na Igreja e na
Sociedade’ e demais documentos do Magistério, em especial do Papa Francisco, sobre o Laicato; e estimular a
presença e a atuação dos cristãos leigos e leigas, ‘verdadeiros sujeitos eclesiais’ (DAp, n. 497a), como “sal, luz e
fermento” na Igreja e na Sociedade.

Segundo o presidente da comissão, dom Severino, espera-se que este ano traga um legado para a Igreja missionária autêntica, com maior entusiasmo dos cristãos
leigos e leigas na vida eclesial e também na busca da
transformação da sociedade. “Eu acredito que se conseSegundo a presidente do Conselho Nacional do Laica- guirmos estimular a participação e presença efetiva dos
to no Brasil e integrante da Comissão, Marilza Lopes cristãos leigos na sociedade provocando que aconteça a
Schuina, as Dioceses receberão uma proposta a partir justiça e a paz, será um grande legado”, disse o bispo.

28-3537-2064
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ESPECIAL FINADOS

Frei Betto: Morte, fenômeno natural
Será, no futuro, o dia de cada um de nós. Mas quem
encara este destino inelutável? Entre crianças de 6 anos
convidadas a escrever cartas a Deus, uma delas propôs:
“Deus, todo dia nasce muita gente e morre muita gente.
O Senhor deveria proibir nascimentos e mortes e permitir a quem já nasceu viver para sempre”.

No tempo de meus avós morria-se em casa, cercado de
parentes, amigos e objetos que constituíam a razão de
ser da existência do enfermo. Hoje, morre-se no hospital, lugar estranho, cuidado por profissionais cujos
nomes ignoramos.
As religiões têm respostas às situações-limite da condição humana, em especial a morte. Isso é um consolo e uma esperança para todos os que têm fé. Fora do
âmbito religioso, entretanto, é um acidente, não uma
decorrência normal da condição humana.

Faz sentido? Seriam evitados a superpopulação e o sofrimento de morrer ou ver desaparecer entes queridos.
Mas quem garante que, privada da certeza de finitude,
essa raça de sobre-humanos não tornaria a nossa convivência uma experiência infernal? Simone de Beauvoir
deu a resposta no romance ‘Todos os homens são mor- A morte nos reduz ao verdadeiro eu, sem os adornos de
condição social, nome de família, títulos, propriedades
tais’.
ou conta bancária.
É esse ideal de infinitude que fomenta a cultura da imortalidade disseminada pela promissora indústria do elixir Padre Vieira advertia no sermão do 1º domingo do
da eterna juventude: cosméticos, academias de ginásti- Advento, em 1650: “No nascimento, somos filhos de
ca, livros de autoajuda, cuidados nutricionais, drágeas e nossos pais; na ressurreição, seremos filhos de nossas
produtos naturais que prometem saúde e longevidade. obras.”
Nada disso é contraindicado, exceto quando levado à
obsessão, que produz anorexia, ou à atitude ridícula de
velhos, que se envergonham das próprias rugas e se fantasiam de adolescentes.
Outrora, a morte era vista como um fenômeno natural,
coroamento inevitável da existência. Hoje, clandestinizou-se nessa sociedade que incensa a cultura do prolongamento indefinido da vida, da juventude perene, da
glamourização da estética corporal. Nem sequer se tem
mais o direito de ficar velho. Nós, idosos, somos tratados
por eufemismos que visam a aplacar a “vergonha” da velhice: terceira idade, melhor idade. A usar eufemismos,
sugiro o mais realista: turma da eterna idade, já que estamos próximos dela.

Anuncie
aqui
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MISSAS NAS COMUNIDADES
Dia Semana
2

Quinta

		
		
		
		
		
		
3
4
		
		
5
		
		
		
		
		
		
9
10
12
		
		

Sexta
Sábado
Domingo

Quinta
Sexta
Domingo

13
16
17
18
		
		
19

Segunda
Quinta
Sexta
Sábado

21
22
23
		
26
		

Terça
Quarta
Quinta

Domingo

Domingo

Missa e Celebração

Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos:
Matriz
Duas Barras
Monte Belo
Venezuela
Campinho
Santo Antônio
Nova Esperança
Cachoeira do Meio
Matriz c/ Devoção ao Sagrado Coração de Jesus
Córrego da Areia
Pedra Lisa Baixa
Jardim da Ilha
Matriz
São Caetano
Inhaúma c/ Batizado
Palmital
Crubixá
Alto Inhaúma
Matriz
Morro da Palha
Tocaia
Matriz
Guaxuma
Pedra Lisa Alta
Matriz
Paraíso
Novo Horizonte
Santa Luzia
Córrego do Lopes
Jequitibá
Ilha do Coco c/ Batizados
Festa da Unidade Paroquial
Matriz
Santa Rita
Córrego da Cecília c/ Festa de Santa Cecília
Hospital “Danilo Monteiro de Castro”
São José
Matriz
Bom Destino
Jaracatiá c/ Festa de “Cristo Rei”
Matriz c/ Apresentação e Unção Pré-batismal

Horário Presidente
07h
08h
09h
10h
11h
12h
17h
19h
19h
15h
17h
19h
07h
08h
10h
11h
11h
12h
19h
19h
19h
07h
11h
11h
19h
19h
19h
19h
15h
17h
19h
09h/14h
19h
19h
10h
16h
19h
07h
08h
10h30
19h

Firmino
Passos
Firmino
Passos
Firmino
Passos
Passos
Passos
MP
Messias
Passos
Passos
MP
Passos
Passos
Felipe
Charles
Passos
Passos
Joimar
Joimar
Bruno
Charles
Felipe
MP
Léo
Léo
Passos
Passos
Passos
Passos
Campinho
MP
Passos
Passos
Passos
Passos
Matriz
Bruno
Felipe
Firmino
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Dia
27
28

Semana
Segunda
Terça

Missa e Celebração

Itinga c/ Festa de Nossa Sra. das Graças
Taquaral

Horário
19h30
19h

Presidente
Passos
Passos

Espiritualidade, Formações e Reuniões – Novembro
Dia Semana

Evento

1
3
4
11

CPR (Conselho Pastoral Regional)
Adoração ao Santíssimo c/ Apostolado da Oração
Matriz c/ preparação batismo p/ pais e padrinhos
Excursão a Domingos Martins “Apostolado da Oração”
Formação da PPI (Pastoral da Pessoa Idosa)
Reunião Diocesana da Pastoral Familiar
Encontro do Bom Pastor - Casais em Nova União
Formação p/ Ministros da Eucaristia das
comunidades do setores 1 e 2
Formação p/ Ministros da Eucaristia das
comunidades do setores 3 e 4
Acampamento de Formação Juvenil (MAGIS)
Festa da Unidade Paroquial
Formação p/ Ministros da Eucaristia das
comunidades do setor 7
Formação p/ Ministros da Eucaristia das
comunidades do setor 8
Reunião dos Presbíteros		
CPP (Conselho Pastoral Paroquial)
Tríduo em preparação à Festa de Cristo Rei
Formação p/ Ministros da Eucaristia das
comunidades do setor 5
Formação p/ Ministros da Eucaristia das
comunidades do setor 6
Reunião do Setor 1
Reunião do Setor 6
Início do tríduo em prep. à Festa de N. Sra. das Graças
Reunião Setor 4
Reunião do Setor 5
Reunião do Setor 8
Reunião SAV (Serviço de Animação Vocacional)
Encontro (Reunião) EAC
Reunião do Setor 2
Reunião do Setor 3
Reunião do Setor 7
CPAE (Conselho Paroquial p/ Assuntos Econômicos)

Quarta
Sexta
Sábado
Sábado

11/12 Sab/Dom
14
Terça

17 /19 Sex/Dom
19
Domingo
21
Terça

22
Quarta
		
23
Quinta

		
24
Sexta
		
25
Sábado
		
		
27
Segunda
		
		
29
Quarta

Horário
19h
18h30
14h
06h
08h

Local
Iconha
Matriz
Salão Paroquial
Praça Central
Videoteca
Consolação
Salão Paroquial

19h

Duas Barras

19h
09h/14h

Monte Belo
Anchieta
Campinho

19h

Santa Rita

19h

Morro da Palha

19h
19h

S. Planejamento
Jaracatiá
Bom Destino

19h
19h
19h
19h30
19h
15h
15h30
16h
19h
19h
19h
19h
19h

Matriz
Inhaúma
Santa Luzia
Itinga
Pedra Lisa Baixa
Palmital
Cach. do Meio
Bom Destino
S. paroquial
Duas Barras
Monte Belo
Solidão
S. Planejamento
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Dia 08 de dezembro às 19 horas missa na Matriz
com Pe. Geraldo De More. Festa da Imaculada e
25 anos de sua Ordenação Presbiteral

