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EDITORIAL

Experimentar os Santíssimos
efeitos da Ressurreição
Nos relatos da Ressurreição, a gente se dá conta de que
os seguidores de Jesus, homens e mulheres, ao encontrar com Jesus Ressuscitado, mudaram completamente
seu modo de ver a vida. A morte de Jesus foi fonte de
uma grande frustração e desamparo. Alguns, como os
discípulos de Emaús, fugiram. Outros, como as mulheres, não receberam crédito. Parecia que a Comunidade
não era mais um lugar seguro, no qual se vivia o sentido
da vida. O Ressuscitado, cheio de bondade e paciência,
vem arrancar os seus irmãos da tristeza e do medo paralisante. Sua oferta de paz cria o ambiente favorável
em que a alegria transparece e com o coração refeito,
os discípulos vencem os obstáculos para se colocarem
à disposição de testemunhar “aquilo que seus olhos viram e suas mãos tocaram”: o “Senhor ressuscitou verdadeiramente!”.
A tristeza nunca é uma boa companhia. Santo Inácio
de Loyola nos ensina que as decisões devem ser tomadas num clima de paz, entusiasmo e alegria. Nesta
experiência, a que ele chama de consolação, a pessoa
está mais apta a acertar na resposta, porque está agindo
sob o impulso do Espírito de Deus. É próprio de Deus
aumentar em nós, a fé, a esperança e a caridade. Consolação significa, caminhar com pés bem apoiados no
solo. Apoiados em rocha firme, os pés não vacilam, não
afundam, não desequilibram o corpo e a pessoa pode
até andar mais depressa e em caminho certo.

Santo Inácio recomenda que busquemos a consolação.
Devemos pedi-la insistentemente ao Senhor, em vista
de cumprir sempre melhor aquilo que é a sua vontade.
Justifica-se. Quando estamos em paz, mais facilmente
suportamos as dificuldades dos relacionamentos. No
entusiasmo e na alegria, tudo parece possível e olhamos
de modo mais afirmativo para a vida.
Às vezes, pensamos que os relatos bíblicos são experiências distantes de nós. E outras vezes até pensamos que
não têm nada a dizer para nosso tempo. Engano. Nós
acreditamos que o Espírito de Deus que criou a Comunidade, na qual estes textos foram escritos, continua a
atuar na sua Igreja e quando nós relemos as experiências da primeira comunidade, temos a oportunidade de
abrir nosso coração à ação desse mesmo Espírito. O Espírito Santo continua atuando e atualiza em nós os santíssimos efeitos da Ressurreição de Jesus. Ou seja, quem
se abre para o encontro com o Senhor, no encontro com
sua Palavra, pode ter seu ânimo renovado pela graça e
também experimentar a mudança no seu ser: da tristeza para a alegria; do desânimo para a paz; da desestruturação para a unificação; da desolação para o sentido da
vida, a consolação. Quer experimentar?
Acredite.
Pe. Passos, SJ
Administrador Paroquial

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
Luzia Bertoli / Telefone: (28) 3537-1135 ou 3537-2381
E-mail: falemasobras@gmail.com / Tiragem: 1.400 Exemplares: Impressão: Gráfica Diocesana(28) 35176845
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CAPA

Por Vinícius Figueira
Caros amigos paroquianos, para nós Iconhenses, mês
de junho é mês de trezena, alegria, uma vez que celebramos Santo Antônio de Pádua, nosso padroeiro. Neste ano, somos convocados a olhar para Antônio como
aquele que defende a criação de Deus. Louvado sejas,
meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum
se pode comparar, ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe, que nos acolhe
nos seus braços! Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa
irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa e produz
variados frutos com flores coloridas e verduras.

ocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o
empenhamento na sociedade e a paz interior”.

É importante dizer: Nestes 13 dias de festa, o católico
Iconhense e devoto de Santo Antônio não deve apenas
vestir camisetas, participar de procissões, frequentar
quermesse ou ainda, colecionar mais uma trezena. Faz-se preciso, meu irmão e minha irmã, silenciar o nosso
coração para ouvir o grito da mãe natureza que eclode
entre as serras do nosso município, onde a natureza grita
com o desmatamento e o ser humano é assassinado com
o uso escrachante dos agrotóxicos. Triste realidade. Que
façamos desta trezena um verdadeiro retiro espiritual
para que na contemplação de Santo Antônio enxerguemos os caminhos e a verdade que ele seguiu, o Cristo
Como todo franciscano, Antônio embala em seu ser, Senhor!
o cuidado e o zelo para com a casa comum que abriga
cheiros, cores, harmonia, sensibilidade e, sobretudo, a
vida. O objetivo da Trezena 2017 é fazer eco aos assuntos tratados na campanha da Fraternidade deste ano
que frisa a importância dos biomas brasileiros nas suas
particularidades.
Na encíclica “laudato Si” do Papa Francisco, o pontífice salienta que São Francisco de Assis “manifestou uma
atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal.
(…) Nele se nota até que ponto são inseparáveis a pre

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

Grupo de Mães que oram
Projeto Estar com o Senhor
pelos filho comemoram
visita comunidades refleseu dia com terço especial tindo evangelhos

Comunidade Matriz celebra dia das mães com
oferta de flores e recepção

Tel: (28) 3537-1501

Curso de Teologia Livre
estuda evangelhos da ressurreição de Jesus

Tel:28-3537-1600

Tel: (28) 3537- 2847
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Mais de 160 Jovens são crismados em Iconha

Aconteceu na noite da sexta-feira (19), a celebração de
confirmação de mais 160 jovens. A Missa do Crisma foi
presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Dario Campos, e
concelbrada pelos Pe. Passos , Pe. Cleomar e também o
Diácono Marcos Mongin.

de Cristo, na comunidade eclesial e nas ocupações
temporais (CIC, 1319).

Durante a preparação para o Sacramento da Confirmação, a pessoa cresce e aprofunda a graça batismal.
O bispo ou um sacerdote por ele delegado é o ministro
O Sacramento da Confirmação, juntamente com os Sa- da Confirmação.Durante a Missa, na qual se confere
cramentos do Batismo e da Eucaristia, constitui o bloco o Sacramento da Confirmação, o celebrante invoca a
dos sacramentos da iniciação cristã. É o sacramento que efusão do Espírito Santo sobre os crismandos.
confirma o Batismo. Antes de recebê-lo, o cristão já recebeu do Batismo, do Perdão e o da Eucaristia.
Na homilia, Dom Dario, realçou a importância da figura do padrinho, que mais de que presente, deve ser
A “Confirmação, como o Batismo, imprime na alma do presença na vida dos jovens na caminhada da fé.
cristão um sinal espiritual ou caráter indelével; razão
pela qual só se pode receber este sacramento uma vez na No Final da celebração, Pe. Passos agradeceu todos os
vida” (Catecismo da Igreja Católica (CIC), 1317). Como catequistas envolvidos no processo formativo dos joregra geral, a idade mínima é de 14 anos. O candidato vens e pediu que as luzes do Divino Espírito Santo esà Confirmação deve professar a fé, estar em estado de tejam sempre presente na vida deles, os conduzindo e
graça (confessar antes), ter a intenção de receber o Sacra- guiando no anúncio da alegria do evangelho.
mento e estar preparado para ser discípulo e testemunha
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FAZENDO MEMÓRIA

A Escolha do Padroeiro surgiu depois de um
milagre com um padre que vinha de Anchieta

Por Nelcimere Borges
A comunidade teve início a partir do ano de 1905 e teve
como fundadores as famílias Guio Oliose, Belique e
Fornaciari, todas imigrantes italianos.
O nome do padroeiro surgiu a partir da passagem de
um padre que vinha de Anchieta para celebrar em
Inhaúma: Passando por um caminho estreito e alagado, o cavalo afundou na lama, e sentindo-se em perigo
clamou a Santo Antônio e foi atendido. Seu animal conseguiu seguir adiante por intercessão de Santo Antônio.
Sentindo o desejo em seu coração, procurou algumas
famílias que moravam próximo ao local e pediu que
construíssem uma capela e colocassem como padroeiro
Santo Antônio. Sendo assim, as famílias se reuniram e
começaram a pequena capela mais ou menos no ano de
1905, levando anos para ser finalizada a obra. Ficando
ela numa localidade de divisa entre Alfredo Chaves e
Iconha, as celebrações eucarísticas eram feitas pelos padres da Arquidiocese de Vitória, pertencendo a Alfredo
Chaves, mais ou menos até o ano de 1967.
Algum tempo depois começou a haver desavenças entre os padres de Iconha e Allfredo Chaves. O padre de
Iconha começou a celebrar na pequena escolinha e em
casas de família, assim foi prosseguindo até então celebrar na capela, que foi restaurada em 1990.
Durante esses anos a nossa capela teve várias reformas,
trazendo mudanças no interior da capela e ao redor
também. Construções foram feitas no pátio, tudo para
Rafael
Mongim Layber
acomodar melhor
as necessidades
da comunidade e
seus visitantes.
Comunidade de Santa Rita

Tel: 28-3537- 2792
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RECEITA DO MÊS

Pé de Moleque com leite condensado

INGREDIENTES
500 g de amendoim
1 xícara de açúcar
1 lata de leite condensado

Tel: 28-3537- 1667

MODO DEPREPARO
1- Torre o amendoim retire a casca
2- Coloque em uma panela, acrescente o açúcar e o
leite condensado
3- Leve ao fogo e mexa até começar desgrudar do
fundo da panela
4- Em seguida despeje em uma forma untada com
óleo, deixe esfriar um pouco e corte em quadradinhos.
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ESPAÇO JOVEM

Os Passos de Anchieta: encontro com Deus
Os Passos de Anchieta é o nome do roteiro que reconstitui a trilha habitualmente percorrida pelo Padre Anchieta nos seus deslocamentos da Vila de Rerigtiba ,
atual cidade de Anchieta, à Vila de Nossa Senhora da
Vitória onde cuidava do Colégio de São Tiago, em caminhadas quinzenais que ele empreendia nos últimos
anos de sua vida quando preferiu recolher-se à vila indígena nas costas do Espírito Santo que tanto lhe evocava
a sua San Cristoban de Laguna, em Tenerife, nas Ilhas
Canárias, onde nasceu.
A força da personalidade que seguramente foi um dos
maiores nomes do Brasil no primeiro século deste país
e o interesse em conhecer um de seus cenários prediletos, tem atraído um público especial de várias partes do
país, nos últimos anos. Seguramente a rota dos Passos
de Anchieta é uma das primeiras das Américas e a primeira do Brasil. Ao longo dessa extensa faixa litorânea
que alcança grande parte da costa brasileira, semearam
ensino, divulgaram o que julgavam ser os fundamentos
de uma civilização e fundaram vilas que evoluíram de
toscos aldeamentos como Rerigtiba, Guarapari, N. S.
Conceição da Serra, Reis Magos e São Mateus, para

citarmos especificamente a Costa do Espírito Santo. De
toda essa extensão, o roteiro Os Passos de Anchieta, resgata o trecho de 100 quilômetros compreendidos entre
Anchieta e Vitória que José de Anchieta percorria regularmente duas vezes por mês, o denominado “caminho
das 14 léguas”que o jesuíta vencia na companhia - frequentemente na dianteira - dos guerreiros temiminós
que o acompanhavam na missão de cuidar do Colégio
de São Tiago, erguido num platô da Vila da Nossa Senhora de Vitória, hoje transformado no Palácio do Governo, na cidade de Vitória.
O roteiro Os Passos de Anchieta é cumprido em jornadas diárias médias de quatro a cinco horas pelas pessoas
que tem o hábito de caminhar regularmente ou por períodos de seis a 7 horas pelos andarilhos mais sedentários que sem o exercício regular se dispõem a fazê-lo.
Neste ano, os Passos de Anchieta, que se encontra em
sua XX edição, inicia no dia 15 e vai até o dia 18 de
junho. Junte seu grupo de amigos e participe deste momento de alegria, encontro e fé!

28-3537-2064
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Muito amor envolvido
com a mãe natureza
Neste mês de Junho, mês em que comemoramos o Dia do Meio
Ambiente, resolvemos procurar alguém que anda fazendo o
bem, sobretudo, com a natureza. Certa vez, disse o poeta Mário Quintana: “O segredo é não correr atrás das borboletas...
É cuidar do jardim para que elas venham até você”. Essa foi a
experiência vivenciada na última semana quando a equipe da
Prefeitura Municipal de Iconha (Comunicação e Cultura), visitou o Sr. Zezinho Antônio Lovatti. Qual é o extraordinário
desse homem? Em setembro de 2005, seu Zezinho adquiriu um
terreno para iniciar o projeto de resgate de diversas espécieis de
plantas (árvores/madeiras) já extintas do cenário atual. Conta
Lovatti que, no seu acervo ambiental existem, hoje, 200 árvores
de Cedro, 20 Fonchos, 20 Copaíbas de Óleo, além de Palmitos e
até Castanha do Pará, dentro outros.
O zelo pela natureza, foi algo que sempre fez parte da sua vida
desde a infância.“Trabalhei junto com meu Pai na roça, plantando, capinando, desde os 07 anos de idade. Aos 21, casei com
Eleonora Pietralonga, tendo como dote dos meus pais, dois mil
réis. “Comecei a vida morando na Serra Pontuda (Pedra Lisa
Alta), tive 09 filhos, passando por muitas dificuldades, sempre
como trabalhador Rural e comendo daquilo que plantávamos.
Tenho muita fé em nossa Senhora da Penha de quem já recebi
um milagre”., Frisou Lovatti.
Hoje, além do trabalho com a natureza, seu Zezinho realiza
consertos de panelas e se dedica ainda ao trabalho do moinho
que ele mesmo confeccionou e tem tanta estima. Na ocasião da
nossa visita, ele fez questão de pô-lo para funcionar para que
pudéssemos ver a performance da sua ideia. “Eu quero agradecer muito, muito mesmo, a Prefeitura de Iconha, por estar valorizando o meu trabalho. ‘Tô’ muito feliz por isso, vocês não têm
ideia. Hoje eu quero dizer a todas as pessoas de Iconha, que não
deixem de cuidar da natureza. Vai chegar o dia em que Deus
vai me chamar, mas eu queria que outras pessoas pegassem ao
menos as sementes das árvores que eu plantei e dessem continuidade a tudo isso”, concluiu, emocionado, seu José Lovatti.

Anuncie
aqui
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MISSAS NAS COMUNIDADES
Dia Semana
1
Quinta
2
Sexta
3
Sábado
		
		
4
Domingo
		
5
Segunda
6
Terça
7
Quarta
8
Quinta
9
Sexta
10
Sábado
		
		
11
Domingo
		
		
		
		
		
		
		
12
Segunda
13
Terça
14
Quarta
		
15
Quinta
		
		
17
Sábado
		
		

Missa e Celebração

Matriz c/ Trezena de Santo Antônio de Pádua
Matriz c/ Trezena de Santo Antônio de Pádua
Jardim da Ilha c/ Batismo
Matriz c/ Trezena de Santo Antônio
Pedra D`Água
Jaracatiá
Duas Barras c/ 1ª Eucaristia
São José
Pedra Lisa Baixa c/ Festa de Pentecostes “Setor 4”
Matriz
Matriz c/ Trezena de Santo Antônio de Pádua
Matriz c/ Trezena de Santo Antônio de Pádua
Matriz c/ Trezena de Santo Antônio de Pádua
Matriz c/ Trezena de Santo Antônio de Pádua
Matriz c/ Trezena de Santo Antônio de Pádua
Córrego da Areia
Córrego da Cecília
Matriz c/ Trezena de Santo Antônio
Ilha do Coco c/ Batizados
Tocaia
Monte Belo
Laranjeiras
Itinga
Bom Parto
Santo Antônio c/ Festa de Santo Antônio
Cachoeira do Meio
Matriz c/ Trezena de Santo Antônio
Matriz c/ Trezena de Santo Antônio de Pádua
Dia de Santo Antônio de Pádua
Matriz c/ Missa festiva
Santo Antônio c/ Festa do Padroeiro Santo Antônio
Lar do Idoso
Guaxuma
Festa de CORPUS CHRIST		
Ilha do Coco c/ Procissão
Campinho c/ Procissão
Bom Destino c/ Procissão
Matriz c/ Procissão
Matriz c/ Matrimônio
Jequitibá
Bom Destino c/ Matrimônio

Horário Presidente
19h
19h
19h
19h
19h
08h
08h
10h
11h
19h
19h
19h
19h
19h
19h
15h
18h
19h
19h
08h
08h
08h
10h
10h
10h30
18h
19h
19h

Passos
Cleomar
Cleomar
Passos
Marcos
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Charles
Felipe
Luciano
José Carlos
Passos
Passos
Cleomar
Marcos
Cleomar
Passos
Marcos
Cleomar
Marcos
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar

10h
19h
08h
19h

Passos/Convidados

08h
10h
16h
18h
17h
17h
19h

Passos
Passos
Passos

Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Marcos
Passos
Marcos
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Dia

Semana

		
		
18
Domingo
		
		
		
		
		
		
21
22
23
		
24

Quarta
Quinta
Sexta
Sábado

25
Domingo
		
		
		
29

Quinta

Missa e Celebração
Santa Luzia
Santa Rita
Matriz
Duas Barras c/ Batizados
Morro da Palha c/ Batizados
Inhaúma
Córrego do Lopes
Alto Inhaúma
Venezuela
Matriz
Palmital c/ Festa de São Luiz Gonzaga
Hospital - "Danilo Monteiro de Castro"
Solidão c/ Festa do Sagrado Coração de Jesus
São João Batista - Anchieta
Taquaral c/ Festa do S. Coração Jesus e Maria
Matriz c/ Matrimônio
Matriz
Paraíso
Nova Esperança
Crubixá
Pedra Lisa Alta c/ Festa do S. Coração de Jesus
Matriz
São Caetano C/ Festa de São Pedro - Setor 2
Itaipava
Novo Horizonte

Horário

Presidente

19h
19h
07h
08h
08h
09h
10h
11h
11h
19h
19h
16h
19h
19h
19h
19h
07h
08h
08h
10h
10h
19h
19h
19h
19h

Cleomar
Passos
Cleomar
Marcos
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar
Marcos
Passos
Passos
Marcos
Cleomar
Marcos
Cleomar
Marcos
MP
Marcos
Cleomar
Marcos
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Passos
Marcos

Espiritualidade, Formações e Reuniões – Junho
Dia Semana
3e4
10
13
15
16
17

Sexta/Dom
Sábado
Terça
Quinta
Sexta
Sábado

17/18 Sáb/Dom
18/25 Domingo
19
Segunda
20
Terça
		

21

Quarta

22

Quinta

Evento

Horário

Formação Pastoral Litúrgica
Reunião da PPI (Pastoral da Pessoa Idosa)
08h
Dia de Santo Antônio de Pádua
FESTA DE CORPUS CHRIST
08h
Reunião do CPR
19h
Encontro Paroquial para Coordenadores e Animadores
de Círculos Bíblicos de todas as Comunidades
08h – 12h
Convivência mista p/ Jovens acima de 17 anos A partir
14h
Inscrições p/ o Batismo da comunidade
08h
Reunião de Planejamento da PF
19h
Formação p/ CPC´s (Coordenadores, Secretários e 		
Tesoureiros) de todas as comunidades e CPP
(Coordenadores Paroquiais de Pastorais e Movimentos)
19h
Formação para Coordenadores do Dízimo de todas
as Comunidades
19h
Início do Tríduo em preparação Festa do S. Coração Jesus 19h
Início do Tríduo em preparação Festa do Sagrado		
Coração de Jesus e Maria
19h
Reunião com os casais formadores de Noivos
19h

Local
J. Monteiro
Videoteca
Cleomar
Itapemirim
Salão Paroquial
Monte Belo
Matriz
Sala PF
Salão Paroquial
Videoteca
Solidão
Taquaral
Salão Paroquial
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Espiritualidade, Formações e Reuniões – Junho
Dia Semana

Evento

24

Reunião do Apostolada da Oração p/ preparação
da 29ª Conc. Diocesana
Festa da Pamonha		
Festa Junina (EAC) – Casa da Roça
MAGIS – Festa Junina
Reunião do SAV (Serviço de Animação Vocacional)

28

Sábado

Quarta

Horário
07h30
19h
19h

Local
Salão Paroquial
Bom Destino
Videoteca

Projeto estar com o Senhor nos Setores 6 e 7
para Grupos de Círculos Bíblicos
EDITAL DE PROCLAMAS MATRIMONIAIS

Nesta igreja Paroquial, estão sendo proclamados os seguintes
casamentos para o mês de Julho.
Paulo Vitor Bins Dias e Maria Jerliana dos Santos Carletti
Alexandre Laiber da Silva e Lariana Marchete Silvestrini
Magno Pietralonga Dadalto e Marilia Targa Fortuna
Fredison Veronez Mardegan e Juliana Ap. Biancardi Schuina
Estéfano Caprini Bayerl e Bárbara Marinato Guio
Roger Rangel da Cunha e Cynthia Travezani Lovatti

