“ Vós sois todos irmãos”.
(Mt 23, 8)
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EDITORIAL

“É agora o momento favorável, é agora o dia da
salvação” (1 Cor 6,2; cf. Is 49,8), que nos traz a graça
do perdão recebido e oferecido. O perdão das
ofensas é a expressão mais eloquente do amor
misericordioso e, para nós cristãos, é um imperativo
de que não podemos prescindir. Às vezes, como é
difícil perdoar! E, no entanto, o perdão é o
instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para
alcançar a serenidade do coração, a paz. Deixar de
lado o ressentimento, a raiva, a violência e a
vingança é condição necessária para se viver como
irmãos e irmãs e superar a violência. Acolhamos,
pois, a exortação do Apóstolo: “Que o sol não se
ponha sobre o vosso ressentimento” (Ef 4, 26).
- POR PAPA FRANCISCO
Queridos irmãos e irmãs do Brasil!

N

este tempo quaresmal, de bom grado me
uno à Igreja no Brasil para celebrar a
Campanha “Fraternidade e a superação
da violência”, cujo objetivo é construir a
fraternidade, promovendo a cultura da paz, da
reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus,
como caminho de superação da violência. Desse
modo, a Campanha da Fraternidade de 2018 nos
convida a reconhecer a violência em tantos âmbitos
e manifestações e, com con ança, fé e esperança,
superá-la pelo caminho do amor visibilizado em
Jesus Cruci cado.
Jesus veio para nos dar a vida plena (cf. Jo 10, 10).
Na medida em que Ele está no meio de nós, a vida se
converte num espaço de fraternidade, de justiça, de
paz, de dignidade para todos (cf. Evangelii Gaudium,
180). Este tempo penitencial, onde somos
chamados a viver a prática do jejum, da oração e da
esmola nos faz perceber que somos irmãos.
Deixemos que o amor de Deus se torne visível entre
nós, nas nossas famílias, nas comunidades, na
sociedade.
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Sejamos protagonistas da superação da violência
fazendo-nos arautos e construtores da paz. Uma paz
que é fruto do desenvolvimento integral de todos,
uma paz que nasce de uma nova relação também
com todas as criaturas. A paz é tecida no dia-a-dia
com paciência e misericórdia, no seio da família, na
dinâmica da comunidade, nas relações de trabalho,
na relação com a natureza. São pequenos gestos de
respeito, de escuta, de diálogo, de silêncio, de afeto,
de acolhida, de integração, que criam espaços onde
se respira a fraternidade: “Vós sois todos irmãos” (Mt
23,8), como destaca o lema da Campanha da
Fraternidade deste ano. Em Cristo somos da mesma
família, nascidos do sangue da cruz, nossa salvação.
As comunidades da Igreja no Brasil anunciem a
conversão, o dia da salvação para conviverem sem
violência.
Peço a Deus que a Campanha da Fraternidade
deste ano anime a todos para encontrar caminhos
de superação da violência, convivendo mais como
irmãos e irmãs em Cristo. Invoco a proteção de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida sobre o
povo brasileiro, concedendo a Bênção Apostólica.
Peço que todos rezem por mim.
Vaticano, 27 de janeiro de 2018.

ESPIRITUALIDADE

Espiritualidade
Caminho para conversão.
- POR MARIA DA PENHA ANTONIOLI

A

conversão se dá a partir do batismo. E é
fortalecida pela Espiritualidade!

Pelo batismo, o cristão é chamado a aderir ao
projeto de Deus no seguimento de Jesus Cristo! E
acredita que a plenitude do sentido da vida é Jesus
Cristo, Deus nascido para nós.
Não é só ler os evangelhos para se conhecer
totalmente a Jesus. Exige tempo, silêncio e experiência
fazer caminho com Ele.
Ele se apresenta como aquele que serve quando
lava os pés dos Discípulos. Mas ao terminar Ele diz Eu,
Senhor e mestre, vos lavei os pés; vós também deveis
lavar os pés uns dos outros. (cf. Jo.13-14). Sempre
preocupado com a Vida.
Muitos pensam que o Reino de Deus só vai
acontecer depois, e se esquecem de construi-lo no
presente.
Um padre amigo meu diz que o Reino é como o
horizonte, quanto mais se contempla e se quer chegar
perto do m ele se apresenta mais além. Portanto o
Reino é já uma realidade presente, mas ainda não
totalmente.
Não esquecer que fazer caminho com Jesus é tentar
com a graça de Deus fazer o que Ele fez.
Jesus é livre, não faz distinção de pessoas, se
compadece com os que sofrem e dá preferência aos
pobres. Fica triste com aqueles que não entendem seu
projeto, mas Jesus não tem pressa.
Está sempre em pé diante do homem batendo à
porta, esperando uma oportunidade para entrar e
fazer a festa (Eis que estou à sua porta em pé, se
alguém ouvir a minha voz, e me abrir a porta entrarei
em sua casa e cearemos, eu com Ele e ele comigo. (cf.
Ap. 3,20)) .

Encontrar-se com Jesus é encontrar o Reino.
Fazer caminho, seguir Jesus, é ter uma
espiritualidade encarnada na realidade,
Fortalecendo a conversão e ao mesmo tempo
sendo impulsionado a vivenciar Evangelhos no
mundo, experimentando uma Igreja em saída a
p e d i d o d o Pa p a Fr a n c i s c o, u m a I g r e j a
comprometida com a realidade anunciando a
fraternidade, a justiça, o amor e a paz, e
denunciando o preconceito, a desigualdade, a
injustiça e o abuso de poder, o qual os deixa
inseguros, neste momento, a oração na
intimidade maior com o Pai é muito importante, e
ao mesmo tempo estar atentos aos sinais no dia a
dia para perceber a vontade de Deus e ter mais
segurança em Jesus Cristo!
Jesus diz: não tenhas medo, Eu estarei contigo!
A prática da oração diária leva o cristão a um
encontro pessoal com Jesus, e a partir desse
encontro se sentir seguro e enviado a colaborar
na construção do projeto de Deus, iluminado
pelo Espírito Santo, exercitando a busca da sua
conversão.
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ANO DO LAICATO

Os leigos na missão de serviço
ao mundo do Povo de Deus
- POR PE. ROGÉRIO GUIMARÃES DE ALMEIDA CUNHA
VIGÁRIO PAROQUIAL

Ao longo das três edições anteriores, procuramos discorrer sobre
a identidade e a missão do Leigo no seio da eclesiologia do Povo de
Deus. O Concílio Vaticano II tirou o aspecto negativo da identidade
do Leigo (não é clero, não é religioso) e fundamentou sua
identidade na incorporação a Cristo pelo batismo e pertença ao
povo de Deus. Nesta edição, nos dedicamos a descrever a missão do
leigo em sua integração na missão de todo povo de Deus.
Deriva a missão do leigo da missão do clero, no sentido de que
ele é o braço estendido do clero? O leigo só atua porque o clero não
chega onde o leigo está? É a missão do leigo uma missão de
suplência? Se bem entendida for a eclesiologia do povo de Deus,
todas essas questões estão superadas, ainda que sejam a rmadas
em alguns setores menos esclarecidos da Igreja. O leigo tem uma
missão que brota de sua vocação batismal, fundamentado no
chamado universal à santidade. “Os leigos não têm na Igreja uma
missão secundária, menos ainda uma tarefa delegada pela
hierarquia. Eles têm o imenso campo do mundo a evangelizar’’1
A todo o povo de Deus compete servir! Não cabe a alguns o
serviço externo e a outros o interno: todo o povo de Deus age na
santi cação do mundo e na glori cação da Trindade, ainda que
nessa missão total cada qual exerce a mesma função no modo que
lhe é próprio. A Igreja é entendida na diversidade de missões e
funções que se ajudam mutuamente:
‘’Essa missão enquanto diz respeito a todos os seus membros (AA
hierarquia, mas do ‘próprio Senhor’, por força de seu batismo e
con rmação (AA 3; LG 33). Daqui se deriva ‘o direito e o dever do
apostolado’ próprio do laicato (AA 3). Esta a rmação signi ca que a
missão profética dos leigos/as não está reduzida a repetir a hierarquia,
mas que desempenham um papel que lhes é próprio. Esta capacidade
fundamenta o texto conciliar no testemunho de vida, no sentido da fé

Revista O Pescador Março de 2018

(sensus dei) e na graça da palavra
(LG 35). Os dons do Espírito devem ser
postos a serviço de todos, daí ‘o direito
e o dever de exercê-los’ (AA 3). O
indicativo precede e funda o
imperativo. De fato, a Igreja jamais
poderia ser sal da terra sem a ação
missionária do laicato (LG 33),
sobretudo numa sociedade tão
complexa como a atual (AA 1)’’2.
Há que se entender que a Igreja
não é uma realidade referenciada a
si mesma, mas é servidora de Deus
no mundo, servidora do mundo em
Deus. Somente compreendendo o
protagonismo de Cristo na missão
da Igreja que se conseguirá superar
os dualismos rançosos na
identidade e missão da Igreja,
dando espaço à comum e
diferenciada participação no tríplice
múnus de Cristo.
Nesse entendimento, Comblin
a rma que a Igreja precisa caminhar
progressivamente no seu
entendimento de ser viço ao
mundo:
‘’(...) em virtude da intenção de
Jesus Cristo, em virtude do projeto do
Pai, a Igreja não tem em si mesma sua

ANO DO LAICATO

um ativo ouvinte e proclamador do
Reino, ainda que se necessite
urgentemente retomar esse trilhar
eclesiológico reinaugurado pelo
Concílio Vaticano II, por uma Igreja
do protagonismo de Cristo, no
Espírito que a move na atualização
da missão de Cristo. O leigo ganha a
partir do Concílio o direito de
exercer a sua missão profética,
sacerdotal e régia, como sujeito
eclesial. Esse direito será
plenamente vivido quando todo o
povo de Deus ganhar maturidade,
fazendo a passagem da relação de
sujeito e objeto para relação de
irmãos, de colaboradores.
Destacamos que cabe à
totalidade do povo de Deus a
missão de fecundar o mundo com o
anúncio da salvação. Todos têm
responsabilidade para com o
testemunho da fé no mundo,
testemunho entendido como
serviço e escuta dos sinais dos
tempos. Trata-se de se recuperar, na
ação eclesial total, o real signi cado
das palavras “aggiornamento” e
“diálogo”.

razão de ser, e sua própria sobrevivência não é seu primeiro princípio.
Só pode sobreviver, esvaziando-se de si mesma, renunciando a si
mesma para servir aos homens’’3.
A teologia do laicato trouxe à tona essa mais profunda
identidade da missão de toda a Igreja entendida como povo de
Deus: ela é serviço ao mundo, sacramento da salvação, na tensão
do futuro bom vindouro. É peregrina no “já e ainda não”, e não
triunfante. É cristocêntrica, e não eclesiocêntrica.
A salvação extrapola os limites cristãos, não obstante seja esse
o serviço cristão ao mundo. O serviço do povo de Deus ao mundo
consiste no anúncio da salvação e na vivência do Reino que está já
e ainda não presente:
‘’(...) A vocação e missão dos leigos, caracterizada pela identidade
que apresentamos e fundamentada pelo conceito de Igreja-Povo de
Deus que trouxemos a partir do Concílio, nunca será uma fuga do
mundo, o que seria um desespero (...). É justamente o contrário, é na
esperança, e por ser na esperança a ação dos leigos será um agir no
mundo, junto a ele, já que se compreende que este mundo também é
fruto do amor e é querido por Deus e também anseia a sua
libertação, caminha e está destinado à salvação’’4.
Com esta citação apontamos a superação de um dualismo
nocivo à Igreja, o dualismo Igreja-Mundo. A Igreja faz parte do
mundo e exerce nele a missão de sacramento, sinal do Reino de
Deus. A Igreja não é separada do mundo. Deus não separa um
povo para si, mas o convoca para a missão. Na superação do
dualismo Igreja-mundo se dá a superação do dualismo cleroleigo: não há membros mais importantes que outros. Aqui se dá o
respeito à dignidade de todos os batizados. Todos estão em Cristo
e Cristo está em todos.
Vemos orescer a passagem de um leigo passivo ouvinte para
1 JOSAPHAT, C. Vaticano II: a Igreja aposta no amor universal.

São Paulo: Paulinas, 2013, p. 84.

2 MIRANDA, M. A Igreja como Povo de Deus. In: Revista de Cultura Teológica, Ano XXI, n. 81, Jan/Jun 2013, p. 42.
3 COMBLIN, J. O tempo da ação. Petrópolis: Vozes, 1982, p. 17.
4 KUZMA, C. A identidade dos leigos, 2015.
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FÉ E VIDA

Cultura da Paz!

- POR PE. ANTONIO TATAGIBA VIMERCAT
VIGÁRIO GERAL E PROFESSOR DE TEOLOGIA MORAL

"Felizes os que promovem a paz, porque se chamarão lhos de
Deus"(Mt 5, 9).

A

história da humanidade nos mostra que a paz é um
atributo fundamental de todas as sociedades, pois a
mesma expressa um desejo de integração entre as três
dimensões da pluralidade da liberdade humana, ou seja, a relação
com Deus, com o próximo e com toda a criação. Na perspectiva da
fé, a paz supõe a vivência da bem-aventurança acima citada do
Evangelista São Mateus. Mas, também, o compromisso com a
Aliança entre o Criador e todas as criaturas (cf. Gn 9). Certamente,
este desejo profundo de viver e testemunhar a paz só pode ser
almejado se este imperativo estiver relacionado com uma
profunda experiência de Deus, com a encarnação ética dos
princípios sociorreligiosos, e com um processo de mediação de
con itos entre as diferenças sociais e políticas de povos, nações e
culturas. Quanto mais aumentam as violências e os con itos, mais
somos desa ados a buscar a paz, quebrando o nosso comodismo e
omissão, e fazendo-nos agentes portadores e mediadores da paz.
Há 48 anos, a Encíclica Populorum Progressio do Papa Paulo VI
nos falava que o desenvolvimento seria o novo nome da paz,
fundada numa ordem mundial mais justa, fraterna e solidária,
envolvendo dimensões materiais, culturais, espirituais e religiosas.
Infelizmente, o desenvolvimento que enfatizou a dimensão
econômica valorizou mais o lucro que as pessoas, fez crescer as
exclusões sociais, destruiu de maneira irresponsável o meio
ambiente, colocou os valores religiosos na periferia da existência, e
intensi cou os con itos, mostrando-se, desta forma, vulnerável e
insustentável, sendo hoje questionado como um elemento
mediador da paz. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium (n. 219),
nos lembra que uma paz que não surja como fruto do
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desenvolvimento integral de todos
não terá futuro e será sempre
semente de novos con itos e variadas
formas de violência.
A questão levantada nesta
Campanha da Fraternidade 2018 é
atual no âmbito da sociedade e da
Igreja, onde a construção de uma
cultura de paz se dá no diálogo
permanente entre as diferenças.
Somente na pluralidade de ideias,
opções e convicções é que
conseguiremos encontrar mediações
que levem à paz, seja ela pelo
consenso entre os humanos, ou pela
via de uma espiritualidade enraizada
nos princípios e valores da Palavra de
Deus. Se a palavra paz
(shalôm/eiréne) aparece mais de 350
vezes no Antigo Testamento, é
porque, segundo São Paulo, ela é um
dos frutos do Espírito (cf. Gl 5, 22),
constituindo assim um dom a ser
buscado e galgado, tanto nos
consensos como nos dissensos entre
povos e nações.
Que nesta Quaresma
experimentemos mais
profundamente este maravilhoso
dom da paz e nos comprometamos
com a construção de uma sociedade
de Paz!

PASTORAL DA JUVENTUDE

Um novo olhar para
a Juventude
- POR JÉSSICA FUNDÃO PINHEIRO
COORDENADORA PAROQUIAL DA PASTORAL DA JUVENTUDE

A

compreensão da realidade a qual vivemos,
seus con itos e di culdades são essenciais
para que possamos de maneira consciente
desenvolver nossas opiniões, escolhas e assim direcionar
nossas vidas. A Campanha da Fraternidade 2018 com o
tema Fraternidade e superação da violência e o lema: “Em
Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8), nos propõe uma
re exão profunda referente a um dos problemas mais
degradantes e perceptíveis de nossa sociedade: a
violência contra os jovens; alerta-nos e desperta a
consciência diante de nossas responsabilidades como
cristãos e cidadãos.
Em 2011 foram mais de 52 mil mortos por homicídio,
sendo mais da metade jovens (52,63%). O Relatório do
Índice de Vulnerabilidade Juvenil, publicado em 2017,
pela Secretaria Nacional da Juventude e pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, traz um ranking em que,
dos 304 municípios pesquisados, Cachoeiro de
Itapemirim se encontra em 74° posição. O futuro tem sido
morto sem chances e possibilidades de se refazer.
A quaresma é um tempo oportuno, para encontrarmos
a direção que nos conduz ao reconhecimento de nossas
falhas; mais uma possibilidade de nos aproximarmos de
Deus. Jesus vence o pecado e a morte, para nos dar a vida
em abundância, gerando em nossos corações a alegria da
Ressurreição e inspiração para o anúncio da Boa-Nova.

Esta esperança do novo é preciso
para superarmos essa falsa visão de
que o individualismo e a violência
caracterizam nossa sociedade.
Jesus anuncia o evangelho da
reconciliação e da paz: “Eu, porém,
lhes digo: não se vinguem de quem
fez o mal a vocês. Pelo contrário: se
alguém lhe dá um tapa na face
direita, ofereça também a
esquerda!” (Mt 5, 39). A superação
de tais questões passa pelo
caminho da conversão dos atos e do
coração, sem se esquecer que
“muitas vezes é exatamente aos
mais jovens que o Senhor revela a
melhor solução” (Regra de São
Bento III, 3).
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ACONTECEU

N

o dia 14 de Fevereiro de 2017, às 09h, na Catedral de São Pedro a Missa Paroquial de Quarta Feira
de Cinzas, presidida pelo Bispo Diocesano Dom Dario Campos, que marca o início da Quaresma,
e também para a abertura da Campanha da Fraternidade 2018, com o tema da “Fraternidade e
superação da violência”, e o lema “Vós sois todos irmãos” (Mt, 23,8), e a rmando que “quem se compadece faz
algo em prol do outro”.
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ACONTECEU

F

oi realizado nos dias 05 e 06 de Fevereiro de 2018, às 19h30min, na Comunidade São Judas Tadeu
(Costa e Silva) e na Catedral de São Pedro, respectivamente, o Repasse da Campanha da
Fraternidade 2018 com as comunidades Eclesiais de Base de nossa paróquia. O tema abordado foi
“Fraternidade e superação da violência”, e o lema “Vós sois todos irmãos” (Mt, 23,8).
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PASSATEMPO

ENIGMA
Decifre o enigma escondido nos códigos abaixo
e descubra a mensagem do Zero e do Kid.
Boa Diversão!

RECEITA DO MÊS

OVO DE PÁSCOA RECHEADO DE BRIGADEIRO
INGREDIENTES
- 700g de chocolate ao leite ou meio amargo (fracionado)
- Brigadeiro de sua preferência para o recheio
- Chocolate granulado
- Forma para ovo de 1/2 kg

MODO DE PREPARO
1. Rale o chocolate e derreta em banho-maria
2. Para o banho-maria use a água quente, sem ferver, com o fogo desligado
3. Coloque na forma uma camada de chocolate, espalhe bem, escorra o excesso e leve à geladeira (nunca ao
freezer ou congelador)
4. Quando endurecer faça mais uma camada de chocolate, leve para gelar
5. Coloque uma camada de recheio e cubra com chocolate derretido e leve novamente à geladeira
6. Quando a forma car esbranquiçada, pode desenformar
7. Pincele com chocolate derretido e cole os granulados
8. Cole as partes com chocolate derretido e embale
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CALENDÁRIO

Paróquia São Pedro - Catedral - Calendário de Março de 2018

Eu sou o Alfa e o Ômega,
o Primeiro e o Último,
o Começo e o Fim.” (Ap. 22, 13)
Revista O Pescador Dezembro 2017

