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EDITORIAL

Pe. Passos, SJ
Administrador Paroquial

Mês de Agosto é o melhor mês do ano. Temos o dia dos 
pais, temos a Semana da Família. E este ano, a Igreja 
nos convida a ver nossa Família na sua missão de ilumi-
nar a sociedade e dar sabor à vida do mundo.
Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir 
a Deus e ao dinheiro. Quem nos diz é o Senhor Jesus. 
O ser humano não vive sem uma divindade. E quando 
não encontra o Deus verdadeiro, o Deus do Reino, o 
Deus de Jesus Cristo, o ser humano passa a adorar o 
dinheiro. Nossa sociedade tem o dinheiro como o seu 
deus. E todos os males que atingem a Família não temos 
dúvidas,  são provocados pela adoração a este ídolo. O 
dinheiro é um deus perverso e seu reflexo no coração 
humano é a ganância. Por causa da ganância, há tanto 
sofrimento em nossos dias. 

Pergunte-se pelas raízes de algum problema que afeta a 
vida em sociedade. Você vai ver lá no fundo, a ganância 
como a causa primeira de tal mal. Porque há tanto uso 
de droga? Porque há tantas mortes de jovens no nos-
so pais? Porque a reforma da previdência e porque a 
reforma trabalhista? Porque a política nos envergonha 
tanto?  As respostas vão acabar, ao fim, por conside-
rar que alguém quer ganhar mais dinheiro e acumular 
desmesuradamente.Quantas vidas sacrificadas no altar 
deste deus. Lembremos apenas do acidente em Guara-
pari e da queda do avião da Chapecoense ano passado... 
os donos dos negócios queriam lucrar mais.

Família: sal e luz da sociedade
Por isso, ser sal e luz em nossos dias nos convida a mu-
dar nossos hábitos. As coisas boas da vida – gosto de re-
petir – nos foram dadas de graça. Quem pode comprar 
um abraço sincero de um filho? Quem pode comprar a 
deliciosa sensação de harmonia de uma família sentada 
ao redor da mesa para almoçar ou jantar? Quem pode 
comprar o sorriso de uma criança segura no colo de sua 
mãe? A Família é bem sagrado que nos 
pode ensinar essa maneira única de viver. 

Pai, gaste mais tempo brincando com seu filho. Mãe, dê 
tarefa ao seu filho nos cuidados da casa e suporte que 
não fique igualzinho à quando você arruma. Filho, des-
ligue um pouco seu celular e brinque com seu avô. Nós 
só temos essa vida. E por isso, vale gastar tempo com 
aqueles que amamos, pois amar é uma opção por viver o 
amor, e todo dia podemos renovar esta opção. O melhor 
presente é o tempo presente e nele podemos fazer dife-
rente, como o sal e a luz mudam o sabor e a escuridão.
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FARMÁCIA DO ARILDO

Disk Entrega
(28)3537-1130

MÊS VOCACIONAL 2017

Todos os anos, durante o mês de agosto, a Igreja no Brasil 
convida os fiéis a refletirem sobre as vocações, em dife-
rentes aspectos. Em 2017, o chamado “mês vocacional” 
irá focar no exemplo de Nossa Senhora.

Com o tema “A exemplo de Maria, discípulos missioná-
rios” e o lema “Eis-me aqui, faça-se”, a CNBB busca moti-
var a oração pelas vocações nas comunidades, paróquias 
e dioceses, além de conscientizar adolescentes e jovens 
ao chamado de servir a Igreja.

De acordo com o presidente da Comissão para os Mi-
nistérios Ordenados da CNBB e arcebispo de Porto Ale-
gre, Dom Jaime Spengler, a escolha da temática se deu 
por ‘Nossa Senhora ser exemplo de mulher de oração’. 
“A oração é também o pedido que Nosso Senhor faz aos 
discípulos quando vê o tamanho da messe sem o número 
suficiente de pastores; a messe é grande mas os operários 
são poucos”, explica. 

Para ele, a intenção deste ano é justamente alertar para o 
número de vocações sacerdotais e religiosas no Brasil. “É 
pedir ao Senhor da messe que envie operários. A oração 
é o meio privilegiado para suplicar,

pedir ao Senhor que envie esses operários que a Igreja 
tanto precisa. O nosso povo sedento de Deus, sedento 
de transcendência, sedento do Evangelho, necessita de 
pastores, de pessoas capazes de anunciar essa palavra 
como fez Maria, isto seja no Ministério Ordenado, seja 
através da Vida Consagrada, seja através do anuncio 
catequético, nas diversas atividades do cotidiano e tam-
bém no mundo leigo”, destacou.

O mês vocacional é também celebrado no contexto do 
Ano Nacional Mariano, proclamado pela CNBB, por 
ocasião dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, no Rio Paraíba do Sul. Por isso, a 
escolha da temática dedicada à Nossa Senhora, tam-
bém se fez presente.

“A Igreja no Brasil realmente deseja neste mês de agos-
to de 2017 promover um grande mutirão e dentro das 
comemorações dos 300 anos do encontro da imagem 
de Nossa Senhora Aparecida, realmente suplicar ao céu 
que não falte operários para a vinha. Esperamos que 
muitos jovens do sexo feminino, do sexo masculino, 
possam responder como fez Maria: Eis-me aqui, faça-
-se segundo a tua palavra”, finalizou.
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ACONTECEU

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

Tel: (28) 3537- 2847

Festa da Pamonha
No início tinha como objetivo angariar fundos 
para custear os shows das festas dos padroeiros.

Por volta do ano de 1986, deu-se início a Festa da Pa-
monha na comunidade de Bom Destino. Este ano de 
2017, a comunidade realizou a 24ª Edição, isso porque 
nem todos os anos consecutivos foram realizados os 
festivais. No início, este Festival tinha como objetivo, 
angariar fundos para custear os shows das festas dos pa-
droeiros. Nos primeiros anos, não era feito em junho e 
sim nas sextas feiras da véspera da festa de Santo Inácio,

padroeiro da comunidade. Depois com o tempo, foi tra-
zido para junho e o objetivo da arrecadação do lucro já 
era para a própria Igreja, voltado para o cunho social, 
uma vez que esta festa é  realizada por toda comunida-
de e está no Calendário Estadual de Festas Tradicionais.  
Um fato curioso que no ano de 1993 , foram realizados 
dois festivais e um deles teve o objetivo de arrecadar fun-
dos para a ordenação presbiteral do Padre Paulo Sergio.

Projeto “Estar com o Se-
nhor nas comunidades

Em Nossa Diocese estamos fazendo 
um caminho formativo. Esse será o 
4ª ano neste caminho, onde queremos 
refletir e aprofundar o “Ser Discípulo 
Missionário de Jesus Cristo”. Começa-
mos então com um projeto chamado 
“Estar com o Senhor”, focando o pri-
meiro ano na figura do “Discípulo”, 
o segundo ano na “Missão do Discí-
pulo” e para este ano, 2017, estamos 
para iniciar um caminho para pensar 
a “Comunidade dos Discípulos”. 
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Teologia Livre com Pe. Laércio Lima, SJ O tema abordou a construção de um 
mundo interior para buscar o cami-
nho de como fazer escolhas dura-
douras - Fazer uma experiência com 
Deus, seja através dos Exercícios Es-
pirituais ou do contato com a Palavra 
de Deus. Neste sentido os Exercícios 
Espirituais são instrumentos para 
nadar contra a maré atual do indi-
vidualismo e de um certo niilismo 
(negação de princípios religiosos).   
Buscar constantemente ânimo e li-
beralidade para com o seu Criador e 
Senhor, oferecendo-LHE todo o seu 
querer e liberdade, para com a Divi-
na Majestade, conforme sua vontade 
santíssima, se sirva de sua pessoa e 
de tudo o que possui. (EE 16)

O encontro teve início na noite de sexta-feira com a ce-
lebração da Santa Missa na Catedral Diocesana, presi-
dida por Dom Dario Campos, bispo da diocese de Ca-
choeiro de Itapemirim, concelebrada por Dom Rubens 
Servilha, bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória e 
Dom Paulo, bispo da diocese de São Mateus. Além de 
diversos Padres, Diáconos e Seminaristas de todo o es-
tado. 

Dom Wladimir disse que um encontro como esse é mui-
to importante para as dioceses do nosso sub-regional do 
Estado do Espírito Santo, por permitir uma partilha da 
experiência de cada comunidade. “Nós vivemos numa 
mobilidade urbana, e ela nos exige que a cada dia en-
frentemos novos desafios e encontremos respostas para 
solucionarmos todos esses problemas que nós estamos 
enfrentando em vista da evangelização”.

Encontro Estadual de 
Ceb’s em São Mateus

Como ser cristão no mundo atual. O desafio 
de tomar decisões.
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FAZENDO MEMÓRIA

Tel: 28-3537- 2792

Monte Belo, Igreja Centenária
A Comunidade foi fundada por volta do ano de 1905. 
Como se sabe os primeiros moradores e fundadores, 
foram as famílias:  Arão, Simão, Braz, Caprini, Beiriz e 
outras que não temos em memória.

Nossa Senhora das Neves: sua imagem foi trazida por 
italianos na época da imigração. O nome Monte Belo, 
conta-se que caçadores passando por esta Região, mon-
tanhosa e de muita vegetação e matas; se encantaram 
com os montes, daí ficou Monte Belo.

A 1ª igreja foi construída da madeira no morro, aci-
ma da atual. O padre que visitava chama-se Pe. Emilio. 
Com o passar dos anos, foi construída uma outra, no 
lugar da atual. No ano 50 foi construída a atual porém 
menor. Em  57 foi construída a torre, anos depois, a es-
cadaria. Pelos anos 95 a 98 foi ampliada a igreja atual; 
fato que marcou a Comunidade.

A Comunidade ficou conhecida pelas grandes festas da 
Padroeira que se mantinha financeiramente, com bin-
gos, leilões e doações. Quando se proibiu a venda de 
bebidas alcoólicas, a igreja se mantenve com ofertas. 
Crescemos como dizimistas; hoje nos mantemos so-
mente com o dízimo e orfetas, podendo ajudar outras 
Comunidades e famílias que nos procuram.

A Comunidade caminha com algumas pastorais; te-
mos vários jovens participantes como: Grupo Jovens, 
Ministros da Eucaristia e Salmistas. A Comunidade se 
orgulha também por ter um jovem vocacionado, Jesuíta 
(Fabrício Vassoler) fazendo sua caminhada. 

(28) 9-9903-8996
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INGREDIENTES

1- Caixa de amido de milho (500g)
1- Caixa amido de milho de 200 gramas (reservar caso 
a massa ficar mole)
200g de Manteiga
1- Lata de leite condensado (375g)

RECEITA DO MÊS

Tel: 28-3537- 1667

MODO DEPREPARO

Misturar tudo na tigela, menos a caixa de amido de mi-
lho de reserva, até ponto de fazer os bicoitinhos depois 
é só assar.

Dicas de homilia com 
Pe. Andherson
www.diocesecachoeiro.org.br
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28-3537-2064

ESPAÇO JOVEM

Os jovens do grupo MAGIS, da Companhia de Jesus, 
seguem com fé e animação em mais um dia da Peregri-
nação nos Passos de Anchieta. Os andarilhos saíram 
de Vitória (ES) na última quarta-feira (19) rumo ao 
Santuário Nacional São José de Anchieta.

Com uma vitalidade ímpar, os peregrinos vão com-
pletar 100 km até a Casa de Anchieta, chegando neste 
sábado (22). O que não falta entre o grupo é disposi-
ção, como conta Ana Clara Barros dos Santos, 20 anos, 
integrante do Movimento Eucarístico Jovem em Belo 
Horizonte (MG), que participa pela primeira vez da 
peregrinação. “Aceitei o convite de participar da cami-
nhada para saber como é a experiência e estou desco-
brindo muito, porque no percurso, trabalha-se bastan-
te a espiritualidade, o auto conhecimento e os limites 
físicos e mentais. Apesar das dificuldades, é muito 
gratificante, pois vemos o poder que Deus tem sobre 
todos nós. 

Nos ajudamos no meio do caminho, compartilhamos 
com o outro e podemos ajudar e receber ajuda”.  
O momento de espiritualidade vivido por essa juven-
tude, inspirada por São José de Anchieta, promove um 
verdadeiro encontro com Deus e com o próximo, além 
de proporcionar a contemplação das belezas do cami-
nho percorrido pelo Apóstolo e Padroeiro do Brasil no 
século XVI.  

O jovem Juan Tardin, 25 anos, Agente de Pastoral do 
Colégio Anchieta, que faz parte da rede jesuíta de edu-
cação, em Nova Friburgo (RJ), participa da caminhada 
com mais um grupo de oito alunos da 3ª série do Ensi-
no Médio, uma antiga aluna e uma educadora. “O que 
nos motiva é fazer memória a Anchieta, que além de 
ser Patrono do nosso colégio, também foi um grande 
peregrino; fez coisas muito boas para todo o nosso País. 
Conhecemos lugares incríveis, pessoas fantásticas e fa-
zemos sempre essa memória do caminho de Anchieta, 
fortalecendo cada vez mais a nossa fé”, conta Juan, que 
está encantado com a peregrinação e revela que gostou 
muito das terras capixabas.
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Anuncie
    aqui

Família
Semana Nacional da 

Dia 13 Abertura nas missas 
e celebrações em todas 
as Comunidades

Dia 20, às 5h Caminhada para a Luz 
e Missa das Famílias
Monte Belo a C. Cecília

CICLO DE PALESTRAS

A espiritualidade da Família
Pe. Passos

Dia 14, 19h - Matriz
Dia 16, 19h - Duas Barras
Dia 18, 19h - Bom Destino 

A Harmonia Conjugal
Pe. José Carlos

Dia 14, 19h - Bom Destino
Dia 16, 19h - Matriz
Dia 18, 19h - Duas Barras

Família: sal e luz da sociedade
Erenice Bianchine e Carol Marochio

Dia 14, 19h - Duas Barras
Dia 16, 19h - Bom Destino
Dia 18, 19h - Matriz

PROGRAMAÇÃO

Família, uma luz para a vida em sociedade
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 Dia  Semana           Missa e Celebração                                  Horário   Presidente               
MISSAS NAS COMUNIDADES

  1 Terça                  Cachoeira do Meio c/ Abertura do Mês Vocacional  19h            Passos
  4 Sexta                 Matriz c/ Devoção ao Sagrado Coração de Jesus              19h            Marcos
                   Solidão                                                                                19h            Passos
                  Tocaia                                                                                19h            Cleomar
  5 Sábado     Jardim da Ilha                                                                   19h            Marcos
                     Monte Belo c/ Festa de Nossa Senhora das Neves               19h            Passos
                   Laranjeiras                                                                                19h           Cleomar
  6 Domingo    29ª Concentração Diocesana do Apostolado da Oração             ASCAMES
                     Matriz                                                                                07h           MP
                   Duas Barras                                                                                 08h          Cleomar
                   Bom Parto                                                                                08h           Marcos
                   Crubixá                                                                                10h           Cleomar
                   Alto Inhaúma                                                                   11h            Marcos
                     Matriz                                                                                19h            Passos
  7 Segunda     São Caetano c/ Festa de São Caetano                           19h            Passos
  9 Quarta                   Lar do Idoso                                                                     08h            Passos
 12 Sábado      Córrego da Areia                                                                   15h            Passos
                   Pedra Lisa Baixa                                                                   17h            Cleomar
                     Paraíso                                                                                19h            Marcos
                   Inhaúma                                                                                19h            Cleomar
                   Ilha do Coco                                                                   19h            Passos
 13 Domingo     Matriz                                                                                07h            Marcos
                     Campinho                                                                                08h            Cleomar
                   Bom Destino                                                                   08h            Passos
                   Jaracatiá                                                                                09h            Marcos
                   Palmital                                                                                10h            Cleomar
                   Pedra Lisa Alta                                                                   11h            Passos
                     Matriz                                                                                19h            Passos
 16 Quarta                  Córrego do Lopes c/ Festa a São Roque                           10h            Passos
                     Morro da Palha c/ Festa a São Roque                           19h            Marcos
 17 Quinta                  Hospital e Maternidade “Danilo Monteiro de Castro”        16h           Passos
 19 Sábado      Jequitibá                                                                                17h            Passos
                   Santa Luzia                                                                                19h            Passos
                   São José                                                                                19h            Marcos
 20 Domingo     Caminhada p/ a Luz e Missa das Famílias – 
                                            Monte Belo X Córrego da Cecília                                         05h 
                    Matriz                                                                                         07h                 MP
                                            Venezuela                                                                                10h           Marcos
                    Santo Antônio                                                                   12h           Passos
                      Matriz                                                                                19h           Passos
 24 Quinta                   Novo Horizonte                                                                        19h                 Passos     
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 Dia    Semana        Missa e Celebração                              Horário    Presidente               

Espiritualidade, Formações e Reuniões – Agosto
 Dia  Semana      Evento                                                                Horário        Local              

  26   Sábado       Guaxuma                                                                         19h                    Felipe
                       Santa Rita                                                                           19h        Marcos
                     Taquaral                                                                         19h                    Passos
 27  Domingo       Matriz                                                                         07h          Marcos
                     Nova Esperança                                                            08h                    Passos
                     Itinga c/ Batizados                                                            09h                    Marcos
                     Pedra D`Água c/ encerramento do mês vocacional       10h        Passos
                        Matriz                                                                         19h                    Passos

   1 Terça               Abertura do mês Vocacional (SAV)                                        19h          C. do Meio
   2 Quarta              Confraternização dos Presbíteros    
   4         Sexta                Adoração ao Santíssimo c/ o Apostolado da Oração               18h30          Matriz
 5/6 Sáb/Dom Encontro Diocesano Pastoral da Juventude (EDPJ)                        Guaçui
   6 Domingo 29ª Concentração Diocesana do Apostolado da Oração            ASCAMES
   8 Terça               Formação p/ os CPC´s (Coordenadores, Secretários e 
                                       Tesoureiros) de todas as comunidades e CPP 
                                       (Coordenadores Paroquiais de Pastorais e Movimentos) 19h        Salão Paroquial
              de todas as comunidades e CPP (Coordenadores 
                                       Paroquiais de Pastorais e Movimentos)  
  9 Quarta              Formação p/ Ministros Extraordinários da Palavra                   
                                       das comunidades dos setores 1 e 2                                               19h         Duas Barras
                           Formação p/ Ministros da Palavra das comunidades  
               dos setores 3 e 4                                                                              19h         Monte belo
  11 Sexta              Reunião do CPR (Conselho Pastoral Regional)               19h         Itaipava
  12 Sábado              Reunião da PPI (Pastoral da Pessoa Idosa) de 
                                        todas às comunidades                                                                   08h         Videoteca
                 Momento orante e recreativo c/ os Acólitos de todas 
                                        comunidades                                                                     a definir         Tocaia
 13 Domingo Abertura da Semana da Família nas comunidades    
14/16/18  Ciclo de Palestras nos Pólos – Duas Barras, 
                                        Bom Destino e Matriz                                                                    19h 
15/17 Ter/Qui Encontro nas casas ao modo dos Círculos Bíblicos               19h 
19/20 Sáb/Dom Retiro Vocacional (MAGIS)    
19/20 Sáb/Dom Encontro Diocesano de Catequese                                                    Jer. Monteiro
  20 Domingo Caminhada para Luz e Missa das Famílias – 
                                        Monte Belo X Córrego da Cecília                                                05h
  22 Terça              Formação p/ Ministros Extraordinários da 
                                       Palavra das comunidades do setor 5                                          19h          Bom Destino
   Formação p/ Ministros Extraordinários da 
                                        Palavra das comunidades do setor 6                                          19h          Matriz
  23 Quarta               Encontro de Zeladores e Cozinheiras                                                  Jer. Monteiro
                  CPAE (Conselho Paroquial p/ Assuntos Econômicos)  19h        S. Planejamento
  26 Sábado               Formação de Animadores Círculos Bíblicos das 
                                        Paróquias-Regional I                                                                     14h          Itapemirim
26/27 Sáb/Dom Aprofundamento de Dons (RCC)                                          12h          Salão/Salas
26/27 Sáb/Dom  Encontro de Namorados e Noivos (Pastoral Familiar)    
  27 Domingo Encerramento do Mês Vocacional                                          10h         Pedra D`Água
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Espiritualidade, Formações e Reuniões – Agosto

 Dia  Semana      Evento                                                                Horário        Local              
   29   Terça              Formação p/ Ministros Extraordinários da 
                                       Palavra das comunidades do setor 7                                             19h           Santa Rita
               Formação p/ Ministros Extraordinários da 
                                       Palavra das comunidades do setor 8                                          19h              Morro da Palha
   30   Quarta           Reunião SAV (Serviço de Animação Vocacional)                19h              Videoteca

EDITAL DE PROCLAMAS MATRIMONIAIS
 Nesta igreja Paroquial, estão sendo proclamados os seguintes 

casamentos para o mês de Setembro. 
 
  Mauro Roberto Lourencini Filho e Nathalya Lauvers  Cardoso
 Juliano Lopes Fabelo e Elaine Bissa Luns
 Jonivaldo Cestari Romão e Silvana Castelari Osa
 Thiago Silva de Carvalho e Germana Paulino Caprini
 Érico Batista Rangel e Emilly de Cristo Rangel
 Fagner Ozório Mongin e Aldimara de Fátima Silva Pereira Mongin
 Eduardo Nicolini Cardoso e Joanna Bianquini Vieira
 João Paulo Marcarini Drago e Fernanda da Silva Marchiori
 Mateus Smider Ferreira e Natieli Baier Neves


