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EDITORIAL

Pe. Passos, SJ
Administrador Paroquial

O episódio da cura do cego Bartimeu (Mc 10,46-52) 
coloca esse detalhe no pedido que o cego faz a Jesus: 
“de novo”. O cego diz a Jesus “que eu veja de novo”. Logo 
se pode pensar que houve um tempo em que Bartimeu 
tinha a luz dos olhos e que não estava envolto nas trevas 
da escuridão e podia caminhar sem titubear, sem vaci-
lar, sem medo de tropeçar, cair e se machucar. Tempo 
em que não tinha de mendigar uma mão que sustentas-
se a sua no caminho. 

Na linguagem bíblica, os olhos estão relacionados ao 
coração. Enquanto o coração é o mais profundo da 
pessoa, seu centro emocional e afetivo, os olhos são a 
expressão do que se leva na alma. Muitas vezes, nos-
sos olhos nos traem e, quase como se tivessem “vida 
própria”, revelam desejos que queríamos, escondidos.  
Muitos  mestres espirituais avisavam a seus discípulos a 
cuidar do que se busca com os olhos para não se perder 
em desejos vãos, supérfluos ou até maliciosos.

A relação de olhos e coração ajuda a pensar  que o “ver 
de novo” pode ser referido, de forma mais ampla, com a 
necessidade de uma renovação no amor, no entusiasmo 
ou no ânimo. Nesse sentido, “ver de novo” poderia ser 
entendido como entusiasmar-se outra vez, animar-se 
novamente, adquirir novas ganas de lutar. Algo se per-

deu na vida e é preciso pedir uma nova visão. Porque 
se perdeu? Em geral, o entusiasmo, ânimo e os desejos 
se perdem diante de uma experiência de decepção. A 
decepção pode causar a “cegueira do coração” que im-
pede a manutenção do entusiasmo, do ânimo e do amor 
como antes. Isso tanto acontece na vida pessoal como 
também na vida comunitária e social. Vive-se a frustra-
ção tanto individualmente quanto coletivamente. 

Em termos de Nação, por exemplo, parece-me que es-
tamos passando por um tempo de cegueira coletiva. As 
muitas notícias e  revelações de corrupção no nosso pais 
na Operação Lava a Jato frustram até mesmo os mais 
otimistas. Parece que não se salva ninguém e o grande 
risco hoje é justamente pensarmos que todos são iguais 
e a democracia é um grande engodo. É tempo de pedir 
ao Senhor com as palavras de Bartimeu: “Senhor, que eu 
veja de novo!”

Senhor, que eu veja de novo!
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FARMÁCIA DO ARILDO

Disk Entrega
(28)3537-1130

Um grupo de mães que oram pelos filhos
Somos o Grupo de Mães “ Rosas ao Céu”. Nos-
so grupo foi fundado em 18/02/2014, com a au-
torização do então pároco, Padre Laércio Lima.                                                                                                     
Em 2016, foi assinada a Carta de Adesão ao 
Movimento das Mães que Oram Pelos Fi-
lhos, pelo atual pároco, Padre José dos Passos.                                                                                                   
Fazemos parte de um verdadeiro exército de 
mães, espalhado por todo o Brasil e até mes-
mo no exterior, como Japão e Estados Unidos.                                                                                                                    
É um Movimento Católico Mariano, cuja fundadora é 
a capixaba , Ângela Abdo e o nosso Diretor Espiritual 
é o Padre Anderson Gomes. Nossa padroeira é Nossa 
Senhora da Salete.    

 Nosso carisma é a Restauração das Famílias pela 
Oração de Intercessão. Nosso lema: Tudo pode ser 
mudado pela força da oração, como diz a Palavra em 
Mateus 21; 22: “Tudo o que pedirdes com fé na ora-
ção, vós o alcançareis”.   

Se oração de mãe tem poder, imagina várias mães re-
zando juntas! Nossos encontros acontecem todas as 
terças-feiras, às 19h, na Sala 1, exceto, na     

2ª terça- feira do mês, em que rezamos o terço nas 
ruas ou nas casas, previamente agendadas, e na úl-
tima terça-feira do mês, em que rezamos o Terço da 
Família, junto ao Terço dos Homens e Pastoral Fami-
liar.                                                                                                                                        
Todas são convidadas a rezarem conosco por nossos fi-
lhos e pelos filhos do mundo inteiro!

Visitem a nossa página no facebook , Grupo de Mães “ 
Rosas ao Céu” e o site oficial do movimento :http:// www.
maesqueorampelosfilhos.com

ESPECIAL MÊS DAS MAES

Maria Lusia Bértoli Riguete
Coordenadora

ESPECIAL
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ACONTECEU

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

Tel: (28) 3537- 2847

Semana Santa pelas co-
munidades da Paróquia 
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Festa da Penha: Diocese de Cachoeiro vai até Convento 
com o clero e comunidades eclesiais

Mais de 40 ônibus, além de vans e carros particulares 
trouxeram o povo da Diocese de Cachoeiro do Itapemi-
rim para a Romaria da Festa da Penha 2017. A multidão 
do sul capixaba juntou-se a outros numerosos peregri-
nos que lotaram o Campinho do Convento da Penha 
na quente tarde deste sábado, dia 22 de abril. De acordo 
com informações oficiais, Vitória e Vila Velha tinham 
nesta hora 34°C de temperatura. O sol estava forte e ani-
mação também. Antes do início da missa, presidida pelo 
bispo de Cachoeiro do Itapemirim, o franciscano Dom 
Frei Dario Campos, OFM, houve o 7º Dia do Oitavá-
rio em preparação à Festa da Penha. Na condução deste 
momento, Frei Paulo César Ferreira, da Fraternidade do 
Convento da Penha, e Frei Diego Melo, do Serviço de 
Animação Vocacional.

Em sua homilia, Dom Dario recordou a sacralidade do 
lugar onde estavam todos reunidos e a conversão que 
esta consciência deve provocar no coração: “Hoje esta-
mos numa montanha, lugar sagrado, pedaço simples, 

porém misterioso e maravilhoso, que abriga este san-
tuário, a casa da nossa Mãe. Hoje o convite é para que 
possamos abrir os nossos corações para ouvirmos a 
voz de Deus que nos quer falar nesta montanha san-
ta. A voz de Deus quer ecoar a partir de nossa voz. A 
nossa voz assume a voz do profeta, pois já no batismo 
assumimos o profetismo de Jesus de Nazaré, que soube 
sempre dizer palavras certas, na hora certa, em favor 
da justiça e do direito, a favor da vida e da paz”. 

O bispo de Cachoeiro também lamentou o momento 
político que o Brasil atravessa. “Vivemos em tempos 
de muita tristeza, de muita indecisão no campo políti-
co na nossa nação brasileira. Há muitas contradições e 
incoerências da parte de nossos governantes. Há muita 
corrupção para satisfação de interesses pessoais e, com 
isso, uma imensa parcela de nosso povo brasileiro, e – 
Por que não dizer? – de nosso povo do Espírito Santo, 
está sofrendo com a ausência de bens necessários para 
a sobrevivência digna de um ser humano”.
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FAZENDO MEMÓRIA

Tel: 28-3537- 2792

História da comunidade de Santa Rita

A comunidade religiosa de Santa Rita teve início na dé-
cada de 80, quando foi construído um oratório, onde se 
rezava o terço. Só em 1994 que a comunidade lançou 
a pedra fundamental para construção de um templo 
que foi concluído em abril de 1995. Hoje a localidade é 
habitada por cerca de 45 famílias.

O Marco principal na comunidade é a festa da Padro-
eira que acontece todos os anos nos dias 19, 20, 21 e 
22de Maio. A festa destaca-se pela união de todos os 
fiéis em devoção a Santa Rita, e a receptividade das co-
munidades

convidadas para juntos exercer este gesto de fé. A come-
moração ficou marcada tradicionalmente pela benção 
das rosas e o bolo com medalhas que são realizados no 
dia da padroeira, 22 de Maio, que a cada ano conta com 
uma quantidade maior de fiéis.

Rafael Mongim Layber
Comunidade de Santa Rita

A primeira capela foi erguida no século vinte
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INGREDIENTES

Ingredientes:
1 kg de farinha de trigo
1/2 xícara de chá de óleo
1 colher de sopa sal
1 ovo
1/2 dose de pinga
1 colher de chá vinagre
250 ml de água

RECEITA DO MÊS
Pastel de Vento ou de Feira

Tel: 28-3537- 1667

MODO DEPREPARO
1- Misture os ingredientes em uma tigela e amasse 
com as mãos

2- Sove bem a massa sobre uma superfície lisa enfa-
rinhada

3-Utilize um rolo ou cilindro para abrir massas, esti-
car a massa e deixá-la na espessura desejada

4-Corte a massa no tamanho que quiser fazer os pas-
téis 

5- Recheie e frite em óleo bem quente

Dicas de homilia com
PE. ANDHERSON FRANKLIN
www.diocesecachoeiro.org.br/2016/dicas_homilia
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28-3537-2064

ESPAÇO JOVEM

Reconciliar: momento de encontro com Deus
Ir ao encontro de Deus e se sentir filho amado, é um 
passo dado na direção da reconciliação.

O Espaço Magis Capixaba realizou nesta noite do dia 
8 de Abril o Reconciliar Jovem- Deixai-vos reconciliar 
com Deus. O Reconciliar 2016 foi marcado pela refle-
xão sobre a misericórdia. Cada jovem foi motivado (a)  
a abrir os olhos para as misérias do mundo e a acolher o 
convite de escutar os gritos da terra, dos irmãos e irmãs 
que sofrem.

Os (as) jovens reconciliaram-se consigo e com sua pró-
pria história, ao mesmo tempo em que renovaram o 
desejo de seguir o Cristo amigo e imitar seus passos, 
numa busca incessante de transformar as situações e re-
alidades de opressão às quais tantas pessoas estão sub-
metidas.

Através dos mantras e ornamentação que nos possibi-
litaram um profundo contato conosco mesmo e com 
Deus, como Pai Misericordioso, tomamos consciência 
de que não vale a pena viver longe da casa do Pai. Pre-
cisamos voltar a Ele, deixar nos seus pés todo mal que 
fizemos, suas heranças que gastamos e voltar a experie-
mentar aquele caloroso abraço que refaz toda pessoa 
humana que se permite acolher o infinito e incondicio-
nal amor que Deus tem por cada pessoa.

Na cruz que nos reconcilia com Deus, onde o Senhor 
foi cravado em obediência ao Pai, deixamos pregados 
nosso compromisso e desejo de uma vida melhor no se-
guimento a Jesus.
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As aparições de Nossa Senhora em Fátima começaram 
no dia 13 de maio de 1917, e tiveram como protagonis-
tas três crianças que pastoreavam um pequeno rebanho, 
na Cova da Iria, freguesia de Fátima, concelho de Vila 
Nova de Ourém. Lúcia de Jesus, de 10 anos, e seus pri-
mos Francisco e Jacinta Marto, de 9 e 7 anos, respecti-
vamente, saíram de casa após rezar o terço para brincar 
nas imediações, onde construíam uma pequena casa de 
pedras.

Enquanto mexiam nas pedras, viram uma luz brilhan-
te, parecida com um relâmpago. Decidiram ir embora, 
mas foram surpreendidos por outro clarão, que logo 
se transformou em uma senhora segurando um terço 
branco. A Senhora disse aos pastorinhos que era preci-
so rezar muito, convidando-os a voltar ao local durante 
cinco meses consecutivos, sempre no dia 13, no mesmo 
horário.

Elas então voltaram e, nos dias 13 de junho, julho, se-
tembro e outubro, a Senhora apareceu novamente. No 
dia 19 de agosto, a aparição aconteceu em outro local.
Na última aparição, ocorrida no dia 13 de outubro, a Se-
nhora apareceu para as crianças e um grupo de 70.000 
pessoas. Ela afirmou ser a “Senhora do Rosário” e então 
pediu que ali fosse construída uma capela em sua honra.
Após a aparição, o sol mudou de cor, ficando parecido 
com um disco de prata, e podia ser observado sem difi-
culdade. Além disso, girava sobre si mesmo como uma

roda de fogo, parecendo aproximar-se da Terra. Cum-
pria-se, então, o que a Virgem havia anunciado às crian-
ças nas aparições de julho e setembro.

A Virgem de Fátima voltou a aparecer para Lúcia, que já 
era uma religiosa de Santa Doroteia, em 10 de dezembro 
de 1925, 15 de fevereiro de 1926 e na noite de 13 para 14 
de junho de 1929. Nessas aparições, ela pediu a devoção 
dos cinco primeiros sábados, para que rezasse o terço, 
meditasse os mistérios do Rosário, confessassem-se e 
recebessem a Sagrada Comunhão, em reparação aos pe-
cados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. 
Ela também pediu a consagração da Rússia ao mesmo 
Imaculado Coração – repetindo o que já havia pedido 
em julho de 1917. Anos depois, irmã Lúcia revelou que, 
entre abril e outubro de 1916, havia presenciado a apari-
ção de um Anjo junto com os outros dois pastorinhos. O 
Anjo convidou-os à oração e à penitência.

Anuncie
    aqui

CAPA

Desde que aconteceram 
as aparições, o número 
de peregrinos em Cova 
da Iria só começou a 
aumentar. As peregrina-
ções começaram a acon-
tecer nos dias 13 de cada 
mês e foram intensifi-
cando-se, hoje ultrapas-
sando os cinco milhões 
de visitas anuais.
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 Dia  Semana           Missa e Celebração                                  Horário   Presidente               
MISSAS NAS COMUNIDADES

   1 Segunda      Duas Barras c/Festa da Promessa de São José                10h          Cleomar
                    Córrego da Cecília                                                                    18h          Passos
   5 Sexta                   Matriz c/ Celebração de Devoção ao “S. Coração de Jesus”               19h          Marcos
                      Crubixá                                                                                 19h          Cleomar
                    Pedra D`Água                                                                    19h          Passos
  6 Sábado                   Córrego da Areia                                                                    15h          Doris
                    Pedra Lisa Baixa                                                                    17h          Cleomar
                    Jardim da Ilha c/ 1ª Eucaristia                                          19h          Cleomar
                    Matriz c/ Matrimônio                                                       19h          Joimar
  7 Domingo      Matriz                                                                                 07h           MP
                      Morro da Palha c/ 1ª Eucaristia                                          07h30          Cleomar 
                      Campinho c/ 1ª Eucaristia                                                      10h          Cleomar 
                      Matriz                                                                                19h          Cleomar
 11 Quinta                   São José                                                                                19h           Passos
 12 Sexta                   Itinga                                                                                19h           Passos
                    Jaracatiá                                                                                19h           Cleomar
 13 Sábado                   Paraíso c/ Festa de Nossa Senhora de Fátima              19h           Passos
                      Bom Destino c/ Matrimônio                                        19h           Cleomar
                      Guaxuma                                                                                19h           Marcos
 14 Domingo      Matriz                                                                                07h           Passos
                    Monte Belo c/ 1ª Eucaristia                                                      08h           Ponciano
                    Bom Destino c/ Batizados                                                      08h           Marcos  
                      Bom Parto                                                                                  08h                Cleomar
                                            Taquaral c/ 1ª Eucaristia                                                      09h           Passos 
                    Pedra Lisa Alta                                                                   11h           Ponciano
                    Palmital c/ batizados                                                      11h           Cleomar
                      Alto Inhaúma                                                                   11h            Passos 
                      Matriz                                                                                19h           Cleomar
 17 Quarta                   Tocaia                                                                                19h           Passos
                                             Solidão                                                                                08h           Cleomar
18 Quinta                   Novo Horizonte                                                                   19h           Marcos
                    São Caetano                                                                   19h           Passos
 19 Sexta                   Celebração do Sacramento da Crisma                                   19h           Dario/Passos 
 20 Sábado                   Córrego da Areia                                                                   15h           Passos
                      Jequitibá                                                                                17h           Cleomar
                      Córrego do Lopes c/ Matrimônio                                        18h           Marcos
                    Bom Destino c/ 1ª Eucaristia                                        19h           Passos
                    Santa Luzia                                                                                19h           Cleomar
 21 Domingo      Matriz                                                                                07h            MP
                      Matriz c/ abertura do Seminário Formativo 
                                            do Regional 1 (Missa)                                                      08h        Fábio/ outros
                    Santa Rita c/ Celebração do 3º dia do tríduo 10h Marcos
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 Dia    Semana        Missa e Celebração                              Horário    Presidente               

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

                                   Inhaúma c/ Batizados                                                       08h                   Cleomar
                                              Santa Rita c/ Celebração do 3º dia do tríduo         10h       Marcos
                        Santo Antônio c/ batizado                                                 10h       Cleomar
                        Matriz                                                                           19h       Passos
  22 Segunda        Santa Rita c/ Festa de “Santa Rita”                      19h      Cleomar/Marcos
  25 Quinta                     Hospital “Danilo Monteiro de Castro”                      16h       Passos
  26 Sexta                     Nova Esperança                                                              19h       Passos
  27 Sábado         Ilha do Coco c/ 1ª Eucaristia                                    19h       Cleomar
  28 Domingo        Matriz                                                                            07h        Marcos
                      Laranjeiras c/ 1ª Eucaristia                                    08h        Cleomar
                        Córrego do Lopes c/ Batizado                                    09h        Marcos 
                      Venezuela                                                                            11h        Cleomar
                       Matriz c/ encerramento do Seminário (RCC)          15h        Passos
                       Cachoeira do Meio                                                  18h        Passos
                          Matriz                                                                            19h        Cleomar

                                            

                                            

                                            

    3 Quarta               CPP (Conselho Pastoral Paroquial)                                           19h           S.Planejamento
4 - 24 Quartas  Seminário (RCC)                                                                      19h           Matriz/Salão
   4 Quinta    Reunião Setor 1                                                                      19h              Inhaúma
   5 Sexta               Adoração ao Santíssimo/celebração de devoção 
                                         Sagr. Coração de Jesus                                                        18h30            Matriz
                   Reunião do setor 6                                                                     19h           S.Planejamento 
   6 Sábado                Reunião do Setor 5                                                                     15h           Pedra D`Água
                 Ordenação Diaconal                                                           15h30           Marataízes
6 e 7 Sab/Dom   Festa da Polenta                                                                              Solidão
   7 Domingo   Visita do Apostolado da Oração à comunidade                08h           Pedra D`Água
   8 Segunda   Reunião Setor 2                                                                     19h           Duas Barras
                   Reunião Setor 3                                                                     19h           Monte Belo
                   Reunião Setor 7                                                                     19h           Solidão
                   Reunião Setor 4                                                                     19h           Pedra L.Baixa
   8 Segunda   Teologia Livre: Leitura Orante do Mistério Pascal 
                                          nos relatos da Ressurreição 
   9 Terça                Reunião Setor 8                                                                     19h           C. do Meio
                   Formação Secretários (as) da Diocese                                       Diocese
                   Formação p/ Ministros da Eucaristia dos setores 1 e 2   19h           Duas Barras 
                   Formação p/ Ministros da Eucaristia dos setores 3 e 4   19h           Monte Belo 
                  Formação p/ Ministros da Palavra dos setores 1 e 2                 19h              Duas Barras 
                  Formação p/ Ministros da Palavra dos setores 3 e 4                 19h            Monte Belo 
  12 Sexta                Formação p/ novos casais formadores de noivos                  19h           Salão
  13 Sábado    Reunião PPI (Pastoral da Pessoa Idosa)                              08h           Videoteca
                   Procissão saindo de Santa Luzia X Paraíso                               18h 
15 a 18  Seg/Qui   Formação Presbíteros Capixaba    
  15  Segunda   Teologia Livre: Leitura Orante do Mistério
                                          Pascal nos relatos da  Ressurreição 
  16 Terça          Formação p/ Ministros da Eucaristia do setor 5                19h             Bom Destino
                  Formação p/ Ministros da Eucaristia do setor 6                19h              Matriz
                 Formação p/ Ministros da Palavra  do setor 5                19h              Bom Destino 
                  Formação p/ Ministros da Palavra do setor 6                19h                 Matriz 



Informa- falem 
Ano 8 | Edição 89 Maio 2017

12

                                            
               

                                            
               

                                            
               

                                            

                                            
               

                                            
               

Espiritualidade, Formações e Reuniões – Maio
 Dia  Semana      Evento                                                                Horário        Local              
19 a 21    Sexta              Tríduo em preparação à Festa de “Santa Rita”                            19h           Santa Rita
 20    Sábado Plantão da Comissão de Bens Culturais                                       Regional I
                 Reunião Geral do Apostolado da Oração                                       Diocese
                 Despertar Vocacional (SAV) para as comunidades
                                       dos setores 6,7 e 8                                                                14h/16h            Jaracatiá
  21  Domingo Visita ao Convento (EAC)                                                                  Vila Velha
                Seminário Formativo do Regional I                                     08 às 15h           S. Paroquial
  22  Segunda Teologia Livre: Leitura Orante do Mistério
                                        Pascal nos relatos da  Ressurreição 
  23  Terça               Formação p/ Ministros da Eucaristia  do setor 7              19h          Santa Rita
                  Formação p/ Ministros da Eucaristia do setor 8              19h          Morro da Palha
                  Formação p/ Ministros da Palavra do setor 7               19h          Santa Rita 
                  Formação p/ Ministros da Palavra do setor 8                           19h          Morro da Palha 
  24  Quarta  CPAE (Conselho Paroquial p/ Assuntos Econômicos) 19h        S. Planejamento
26 a 28  Sex/Dom  Retiro de Lideranças c/ Assessoria de Pe. Passos                      CESPA/Anchieta
  27   Sábado   Reunião Geral do Apostolado da Oração “Mariologia”        07h30        Salão Paroquial
                  Encontro Diocesano da PASCOM                                   08h30/16h30  
                Ordenação Diaconal                                                                    15h30      Ibitirama
27/28  Sab/Dom  Experiência de Oração (RCC)                                        12h       S./Dependências
27/28  Sab/Dom  MAGIS - Retiro com arte    
  28  Domingo  Encerramento do Seminário (RCC)                                       15h               Matriz
  29  Segunda  Teologia Livre: Leitura Orante do Mistério
                                         Pascal nos relatos da  Ressurreição 
  31   Quarta  Reunião SAV (Serviço Animação Vocacional)             19h       S. Planejamento
                                         Projeto Estar c/ Senhor nos Setores 5 e 8 
                                         p/ grupos de Círculos Bíblicos

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

para o mês de Maio/Junho. 
 

Fábio Petri Lorencini e Caruliny Laeber
 Rafael Vieira e Elaine Lovatti Bertoli
 Vanilson Biancardi Tomazelli e Fabiana Vidal Costa
 Laudinei Fornaciari Lira e Eduarda Vialli Bindeli
 Lourenço Paulino Caldonho e Gabriela Paula Paganini
 André Andreata Petersen e Gisele Bertoli Bisse

                                            
               Obs.: No dia 09/05 não haverá atendimento na secretaria paroquial devido a 

formação que acontecerá em Jerônimo Monteiro para Secretários Paroquiais.


