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EDITORIAL
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- Por Pe. Antônio Valdeir
Vigário Paroquial

Com o tema “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo 
em missão no mundo”, inicia-se o Mês Missionário 
Extraordinário, convocado pelo Papa Francisco, a �m 

de que toda a Igreja celebre o centenário da Carta Apostólica 
Maximum Illud, do Papa Bento XV. Por meio dessa carta, Bento XV 
quis dar novo impulso à responsabilidade missionária de 
anunciar o Evangelho no mundo, sem distinção de pessoas, 
incentivando a missão ad gentes (além-fronteiras).
 Em comunhão com toda a Igreja, a nossa diocese de 
Cachoeiro de Itapemirim, buscando vivenciar as urgências 
pastorais da Missão e da Juventude, despertadas na última 
assembleia diocesana de pastoral (2018), inicia o “Ano 
Missionário Jovem”, a desenvolver-se de outubro de 2019 a 
outubro de 2020, com o mesmo tema proposto pelo Papa 
Francisco. O Ano Missionário Jovem visa a despertar a 
consciência missionária, de modo especial nas juventudes 
presentes nas Comunidades Eclesiais de Base na nossa Igreja 
Particular de Cachoeiro de Itapemirim.
 A nossa paróquia São Pedro sediará a abertura do Ano 
Missionário Jovem dia 1º de outubro, na missa das 18h30, na 
Catedral, com a presença de presbíteros, diáconos, religiosos e 
religiosas, seminaristas e leigos e leigas das paróquias da 
Diocese: um tempo de graça e de sopro do Espírito Santo em 
nossa vida e missão. 
 Também nesse dia, chegará à nossa paróquia a Cruz 
Missionária Jovem, que estava em peregrinação na paróquia 
Nossa Senhora do Amparo devido à comemoração do jubileu de 
250 de criação da Paróquia de Itapemirim. A Cruz, que percorrerá 
toda a Diocese, é um dos símbolos visíveis do Ano Missionário 
Jovem. Ao se aproximar da Cruz Missionária e tocá-la, faça o sinal 
da cruz em memória do seu Batismo, pois, nesse dia, você foi 
enviado para continuar a missão de Jesus Cristo.

 A b r a c e m o s  e s t e  A n o 
Missionário Jovem com ardor e 
empenho! Que Maria Santíssima, a 
Senhora do Amparo, e o apóstolo São 
Pedro intercedam por nós para que 
saibamos acolher o chamado do 
Senhor: “Ide, portanto, e fazei que 
todas as nações se tornem discípulos” 
(Mt 28,19). 

A nossa missão nasce no 
Batismo, por isso as duas palavras 
que ressoarão em nossos corações 
a partir de outubro de 2019 são: 
Batizados e Enviados, de forma 
que elas estejam unidas. Assim, 
todo batizado é missionário. O 
Papa Francisco nos ajuda a 
reavivar a nossa consciência 
missionária a partir do nosso 
Batismo, de modo que todos os 
leigos, de maneira especial os 
jovens, se percebam: eu sou uma 
missão! Eu posso continuar a 
missão de Cristo na família, na 
comunidade e na sociedade. 

Ide, portanto, e fazei que todas 
as nações se tornem discípulos
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FÉ E VIDA

Como o Bom Samaritano, a Igreja quer implementar 
seu compromisso com a compaixão e com a justiça 
do Evangelho na Amazônia. Ela é chamada a 

observar e a compreender para, depois, se abrir ao diálogo e agir. 
Esta é a razão pela qual o Papa Francisco convocou um Sínodo 
dos Bispos para a região Pan-Amazônica, de 6 a 27 de outubro de 
2019. Com a ajuda do Sínodo, será possível iniciar ações pastorais 
e ambientais na Amazônia e rea�rmar as modalidades de "ser 
Igreja" implicadas por tais ações.
 Essa preocupação em se comprometer é explicitamente 
assumida no último capítulo do Instrumentum laboris, que 
sintetiza os desa�os e as esperanças de uma Igreja profética na 
região amazônica. O horizonte em que nos movemos, sem o qual 
a vida e a justiça não podem existir, é o fato de que "tudo está 
conectado", como o Papa Francisco explicou na encíclica 
Laudato Si' (138). O social e o natural, o meio ambiente e o 
cuidado pastoral não podem e não devem ser separados. As 
compartimentalizações redutivas – intelectuais e espirituais, 
empreendedoras e políticas – puseram em perigo a vida humana 
na Terra, a casa comum da humanidade.
 O Sínodo compromete-se em ajudar a reparar as violações 
em uma parte do mundo onde as consequências das 
concepções errôneas e das práticas nocivas são particularmente 
sérias. Chegou a hora de a Igreja confrontar essa questão. Por 
esta razão, no tema do Sínodo, encontramos as palavras "Novos 
caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral", e o 
título do último capítulo da Instrumentum laboris é "O papel 
profético da Igreja e a promoção humana integral". Ambos falam 
de dimensões ou dinâmicas que devem caminhar juntas na 
missão da Igreja: seu ministério pastoral não deve ser separado 
da promoção humana e da ecologia integral.

 A situação na Amazônia tem 
v á r i a s  c a u s a s .  E x i s t e m 
r e s p o n s a b i l i d a d e s  l o c a i s  e 
multinacionais que apoiam e 
i n c e n t i v a m  i n v e s t i m e n t o s , 
públicos ou privados, que têm 
impactos devastadores sobre o 
meio ambiente amazônico e seus 
habitantes. No entanto, um ponto 
de partida fundamental é o fato de 
que as populações indígenas 
veem ameaçados seus territórios 
delimitados por interesses que os 
exploram, e, muitas vezes, lhes é 
negado o direito à sua própria 
terra.
 Com todas essas grandes 
dinâmicas e desa�os, ameaças e 
promessas que estão presentes 
em nossa mente e também em 
nossa oração, recordamos as 
palavras do Papa Francisco que 
abrem o último capítulo da 
exortação apostólica Evangelii 
G a u d i u m :  " D o  c o r a ç ã o  d o 
Evangelho,  reconhecemos a 
íntima conexão entre evange-
lização e promoção humana, que 
d e v e  n e c e s s a r i a m e n t e  s e 
expressar e desenvolver em toda 
ação evangelizadora" (EG 178).

Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica

- Por Diácono Miguel Jacomelli

A Igreja na Amazônia e o desenvolvimento 
humano integral: compromisso profético 

com a dignidade de todos os povos

Fonte: www.sinodoamazonico.va/contentsinodoamazonico/pt.html
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FORMAÇÃO BÍBLICA

- Por Pe. Walter Luiz
Pároco

Livros Históricos
2ª Parte

Tobias: Este Livro foi escrito na metade do segundo século 

este mês, continuaremos a apresentação do Antigo NTestamento, conhecendo brevemente o resumo dos 
demais livros que contam a história do Povo de Deus 

e que fazem parte dos Livros Históricos. Até agora, conhecemos 
os livros: Josué, Juízes, Rute, I Samuel, II Samuel, I Reis e II Reis.

I Crônicas: Os Livros das Crônicas, também chamados 
“Paralipômenos”, formavam uma só obra com os Livros de 
Neemias e Esdras. Foram escritos aí pelo começo do terceiro 
século a.C. 

II Crônicas: Já falamos que no início era um só Livro com o I 
Crônicas. Os Livros das Crônicas mostram que o culto e a 
�delidade à Aliança estão bem acima da política e de todas outras 
atividades terrenas.

Esdras: Este Livro apresenta-se como uma continuação do 
Livro das Crônicas. Supõe-se que o autor seja o mesmo. Conta-nos 
a restauração religiosa de Israel. Isto se deu quando, no ano 538 
a.C., Ciro, rei da Pérsia autorizou a volta dos judeus para Jerusalém.

Neemias: Forma um só livro com Esdras. Assim que os judeus 
regressaram a Jerusalém, começaram a reconstruir o Templo. O 
Livro de Neemias, fala também da reconstrução dos muros de 
Jerusalém. Bela é a oração de Neemias (Cap. 1) e a con�ssão dos 
pecados (Cap. 9 e 10).

a.C. Os dados históricos entram 
apenas como “pano de fundo”. O 
que mais interessa é expressar de 
maneira viva e bela a grandeza da 
piedade e da fé. O Jovem Tobias é o 
exemplo de israelita justo.

Judite: O Livro mostra que o 
poder da fé e da con�ança em 
Deus tem mais força que um 
exército armado. Judite é a jovem 
israelita �el à Lei. Crendo em Deus 
e con�ando no poder da oração, 
ela defendeu o seu povo.

Ester: Este Livro forma uma 
unidade com o Livro de Judite. 
Ambos têm a mesma �nalidade. A 
rainha Ester era esposa de Assuero, 
rei da Pérsia. Ela intercede e salva 
os judeus estabelecidos na Pérsia, 
o n d e  e r a m  d u r a m e n t e 
hostilizados.

I Macabeus: Livro histórico 
que abrange o período de 175 a 
1 3 5  a . C .  C o n t a  a s  l u t a s 
empreendidas pelos macabeus 
nos anos 166-161 contra os 
generais sírios em defesa de 
Jerusalém. “Macabeu” quer dizer 
“martelo”. Eram cinco irmãos, �lhos 
do sacerdote Matatias.

II Macabeus: Este Livro foi 
escrito aproximadamente 100 
anos a.C. Tem uma �nalidade mais 
edi�cante do que histórica. Mostra 
a crença na imortalidade da alma. 

Tel.: 28 3522-9766 | 28 3522-6168
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PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO, 67
SALAS 304 / 305 / 306 - ED. MAX - CENTRO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
(28) 3522-0601 - biodiaglab@hotmail.com

DR.ULAN BASTOS
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

DR. WILMAR PINHEIRO JUNIOR
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

HISTÓRIA DAS COMUNIDADES

Comunidade Nossa Senhora Aparecida
Comunidade nasceu sob as bênçãos da Padroeira do Brasil

Este mês faz dois anos que foram dados 
os primeiros passos para a formação 
da Comunidade Nossa Senhora 

Aparecida. Foi no dia 21 de outubro de 2017 que 
começaram as visitas aos moradores do entorno 
do antigo IPA (Instituto Padre Anchieta), bairro 
Recanto, com o objetivo de formar uma nova 
comunidade católica. A região pertencia ao 
b a i r ro  G i l b e r t o  M a c h a d o,  m a s ,  c o m  a 
reorganização espacial  promovida pela 
Prefeitura, passou a pertencer ao bairro Recanto.

Nosso pároco, padre Walter Luiz, após conversa com dom 
Juarez, então eleito bispo auxiliar do Rio de Janeiro, percebeu a 
necessidade de formação de uma nova comunidade na região, 
tendo em vista o crescimento populacional e a distância de 
outras comunidades católicas. Assim, designou o então 
seminarista Antônio Valdeir para a missão de organizar e formar 
essa nova comunidade. Para esse trabalho, Antônio Valdeir, hoje 
padre e vigário da nossa paróquia, contou com a colaboração de 
Maria Lúcia Vieira de Paula, João de Paula e Marinês Cruz nas 
visitas, que aconteciam aos sábados, pela manhã.

Após as visitas às famílias e o desejo dos moradores, a 
Comunidade foi formada na primeira missa, presidida por padre 
Walter Luiz, na casa da dona Maria do Carmo, no dia 9 de 
dezembro de 2017. O nome da padroeira foi uma escolha da 
assembleia, pois, naquele ano, a Igreja no Brasil comemorava os 
300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. 
Posteriormente, Marinês Cruz foi eleita coordenadora do CPC.

Durante todo o ano de 2018, a comunidade continuou se 
reunindo na casa de dona Maria do Carmo. A partir de 2019, 
passou a se reunir na residência do casal Antônio e Lucirley. 
Nesses dois anos de caminhada, tiveram a alegria de celebrar 
batizados e de preparar crianças para receber o sacramento da 
Eucaristia. A comunidade conta com um círculo bíblico e 
catequese infantil.

Já receberam um terreno em doação, onde vão iniciar a obra 
de construção da igreja. Este mês, realizarão a primeira festa da 
padroeira Nossa Senhora Aparecida num galpão cedido para 
esse �m.  Nossa Senhora Aparecida, rogai por esta comunidade 
que lhe rende homenagem!

Duas adolescentes receberam a Primeira Eucaristia 
no dia 08/09/2019, em missa presidida pelo Padre 
Antônio Valdeir

A coordenadora Marinês Cruz entre as adolescentes 
que receberam a Primeira Eucaristia (8/09/2019)

Comunidade reunida para a Celebração da Palavra 
(15/09/2019)

Ministros e lideranças da Comunidade (15/09/2019)
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MATÉRIA DA CAPA

clinica.unigastro@gmail.com
(28) 3515-1287

(28)99908-6919

Dra. Maria Roseneli Scarton D’Este
Gastroenterologista   CRM-ES 6609

(28) 99885-4742

Av. Francisco Lacerda de Aguiar, nº 109, Ed. Arpoador - Salas 407/408
CEP: 29.303-383 - Gilberto Machado - Cachoeiro de Itapemirim - ES

Tempo de reavivar o espírito missionário 

 capa da Revista “O Pescador” deste mês traz a imagem Ado Ano Missionário Jovem, que contempla o caminho 
missionário que toda a Diocese de Cachoeiro de 

Itapemirim é chamada a vivenciar nos seus oito regionais, 
percorrendo o litoral, passando pelas cidades e alcançando as 
montanhas.

Na origem da missão assumida por Jesus, Deus Pai é 
claramente aquele que envia: "Quem vos recebe, recebe a mim; e 
quem me recebe, recebe aquele que me enviou" (Mt 10,40). O 
sentido dessa a�rmação é signi�cativo, pois o próprio Cristo 
vincula os discípulos à sua própria missão. 

O Pai é a referência absoluta de sua vida feita missão. No 
batismo de Jesus, o Pai proclama: "Tu és o meu �lho amado” (Lc 
3,22). Ele é o missionário do Pai: "O meu alimento é fazer a vontade 
daquele que me enviou e levar a termo a sua obra" (Jo 4,34). É 
desse modo que Jesus vivencia a missão de Deus.

"A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que 
tem a sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na 'missão' do 

1Filho e do Espírito Santo".  Com essa a�rmação, o Concílio Vaticano 
II recuperou a concepção teológica da natureza missionária da 
Igreja. Deus é missão, é um Deus em saída, o seu amor fontal 
misericordioso quer comunicar-se ao mundo. Esse amor é o 
movimento da própria Trindade. O Filho é o revelador do amor 
misericordioso do Pai ao mundo e quer levar tudo ao Pai. O 
Espírito Santo, na sua missão trinitária, pleni�ca a obra do Pai e do 
Filho e movimenta a história para que tudo seja um com o Pai.

A Igreja surge do Filho, por obra do Espírito Santo, para 
participar dessa missão como "sacramento universal ou sinal e 
instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o 

2gênero humano".  "A intimidade da 
Igreja com Jesus é uma intimidade 
itinerante, e a comunhão reveste, 
essencia lmente,  a  forma de 

3comunhão missionária".  A missão 
assim compreendida não é algo 
optativo, uma atividade da Igreja 
entre outras, mas a sua própria 
natureza. A Igreja é missão! A ação 
missionária é o paradigma de toda 

4a obra da Igreja".
P e l o  b a t i s m o  e  d e m a i s 

sacramentos de iniciação à vida 
cristã, somos inseridos no corpo de 
C r i s t o  p a r a  s e r m o s  o s  s e u s 
d i s c í p u l o s  m i s s i o n á r i o s , 
testemunhas de Jesus Cristo na 
vida eclesial e nos diferentes 
setores da sociedade. O Papa 
Francisco tem falado da dimensão 
existencial da missão: "Eu sou uma 
missão de Deus nesta terra, e para 

5isso estou neste mundo".  A vida se 
torna uma missão. Ser discípulo 
missionário está além de cumprir 
tarefas ou fazer coisas. Está na 
ordem do ser.

1

2

3

4

5

Ad Gentes, Decreto sobre a atividade missionária da Igreja, Concílio Vaticano II, n.2.
Lumen Gentium, sobre a Igreja, Vaticano II, n. 1.      
Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do Evangelho no Mundo Atual, Papa Francisco, n. 23.
Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do Evangelho no Mundo Atual, Papa Francisco, n. 15.
Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do evangelho no Mundo Atual, Papa Francisco, n. 273.
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MATÉRIA DA CAPA

o caminho que vamos percorrer, contaremos com Nalguns símbolos e momentos celebrativos que vão 
iluminar e incentivar a vivência da proposta pastoral 

do Ano Missionário Jovem nas famílias, nas comunidades e na 
paróquia. Veja alguns marcos desse itinerário:

♦ Missa Diocesana de Abertura do Ano Missionário 
Jovem: dia 1º de outubro, às 18h30, na Catedral.

♦ Celebração do Domingo Missionário no segundo 
domingo de cada mês.

♦ Oração do Ano Missionário Jovem.
♦ Cruz Missionária Jovem: o grande símbolo para a 

vivência do Ano Missionário Jovem, a Cruz Missionária recorda a 
Páscoa de Jesus que ilumina nossa vida e missão. Cada uma de 
suas partes tem um signi�cado próprio:
1. A haste está em forma de espiral ascendente. Recorda o 

movimento característico da missão que parte da encarnação 
em direção à Páscoa de Jesus, cruci�cado e ressuscitado, que 
ilumina e transforma a realidade.

2. Os cravos testemunham o martírio de Jesus na Cruz.
3. As �ores, que brotam da cruz, representam a vida nova que nasce 

da Páscoa de Jesus Cristo. Em meio à dor e ao sofrimento, Deus se 
manifesta e faz ressurgir a esperança e a alegria do Evangelho.

4. A inscrição IHS signi�ca: Jesus, Filho de Deus, Salvador dos Homens.

O Papa Francisco, em sua visita à Bolívia em 2015, abençoou 
40 cruzes nesse formato, fazendo memória às missões jesuítas na 
Bolívia e à Evangelização dos povos da América Latina. Ela 
expressa o amor in�nito de Deus e a salvação da humanidade. 
Hoje, a cruz continua inspirando a evangelização dos povos e 
animando nossa espiritualidade da ação missionária. 

A Cruz Missionária, abençoada na Festa de São Pedro, vai 
peregrinar por todas as paróquias e seminários da Diocese e nos 
encontros diocesanos. A nossa Paróquia receberá a Cruz de 1º a 
19 de outubro. Con�ra o calendário da peregrinação e participe 
desse importante momento celebrativo na sua comunidade.

A vivência do Ano Missionário Jovem nas comunidades

Fonte: Guia do Ano Missionário Jovem, 
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, ES.

01/10 - São Pedro - Missa 
               diocesana

02/10 - Senhora Sant'Ana

03/10 - Nossa Senhora de Fátima

04/10 - Nossa Senhora da Paz

05/10 - Santa Teresinha

06/10 - São João Batista (manhã) 
               e São Judas Tadeu (noite)
07/10 - Jesus de Nazaré

08/10 - São Paulo Apóstolo

09/10 - Nossa Senhora da Glória

10/10 - Nossa Senhora das Graças

11/10 - Mãe Peregrina

12/10 - São José

13/10 - São Bento

14/10 - São José Operário

15/10 - Nossa Senhora Aparecida

16/10 - Nossa Senhora do Carmo

17/10 - São José de Anchieta

18/10 - Mãe Rainha

19/10 - Entrega da Cruz à Paróquia 
               N. Sra. de Lourdes (Celina)

PEREGRINAÇÃO DA 
CRUZ MISSIONÁRIA JOVEM 

NA PARÓQUIA 
SÃO PEDRO-CATEDRAL
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ACONTECEU

A Pastoral Familiar, através do Encontro Conjugal da Paróquia São Pedro, marcou presença na Feira da 
Bondade, realizada de 13 a 15/9. Com o tema “Família Solidária”, servimos um almoço no domingo. Foi 
um momento de comunhão com as entidades participantes, buscando na oração, no 

comprometimento e na alegria testemunhar a presença de Deus como família em saída, evangelizando e 
sendo evangelizada. Agradecemos a todos que se doaram e que prestigiaram a Feira da Bondade.

Encontro Conjugal  –  Pastoral Familiar

vento promovido há 25 anos pela Comunidade Nossa Senhora das Graças (Amaral), aconteceu, na Etarde de 7 de setembro, o Dia da Dependência por Jesus. A programação do encontro contou com uma 
pregação feita por Leandro, coordenador da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de 

Vitória, Adoração Eucarística, com o Diác. Bento Scaramussa, e Missa, presidida por Mons. Romulo. A música 
�cou por conta da Banda Rezza. Enquanto o encontro ocorria na quadra de esportes do bairro Amaral, o 
Ministério das Crianças estava reunido na Igreja Nossa Senhora das Graças. Um dia de bênçãos!  

Pastoral Familiar participa da Feira da Bondade

Dia da Dependência por Jesus
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ACONTECEU

2ª Gincana Bíblica da Comunidade Santa Terezinha

Doar faz bem para o coração

Anuncie aqui!

 Pastoral da Catequese da Comunidade Santa Terezinha (Baiminas) promoveu, no dia 10 de Asetembro, a 2ª Gincana Bíblica. No mês dedicado à Bíblia, as catequistas, com um belo trabalho em 
equipe, proporcionaram um ambiente descontraído e familiar para mostrar às crianças a 

importância da Palavra de Deus. A noite foi marcada por muita alegria, diversão e aprendizado. 
Denise M. Lunz Machado – Catequista

m julho passado, mês de conscientização sobre o dízimo, a Comunidade São José Operário assumiu Ecomo gesto concreto a doação de sangue. Sabemos da importância da doação regular de sangue e da 
sensibilização de novos voluntários, meta constante dos hemocentros, que lutam para manter os 

estoques de sangue abastecidos.
A doação de sangue é uma demonstração e tanto de amor ao próximo, que aproxima o ser humano da sua 
humanidade; é um gesto indispensável em favor de tantos que lutam para sobreviver. Ao doar sangue, você 
pode salvar, materialmente, até quatro pessoas, mas, espiritualmente, pode ajudar muito mais. São famílias 
inteiras bene�ciadas. O paciente está ali, dependendo de sangue, e o pai, a mãe e o irmão, estão juntos – é 
um alívio para todos.
A Com. São José Operário, compreendendo a �nalidade desse gesto de comunhão e amor se mobilizou e 
alguns de seus membros vivenciaram esta experiência de doar vida. Agradecemos de coração a esses 
irmãos(as) e pedimos a Deus que nos ajude a estarmos sempre sensíveis às lutas e dores do próximo, sendo 
doadores e levando outros a também se tornarem doadores �delizados, mantendo viva a prática do bem. E 
aí, #BoraDoar?

Paula Ramos de Almeida
Coord. CPC Com. São José Operário
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PASSATEMPO

RECEITA

TORTA DE MORANGO INGREDIENTES

MASSA:
1. Passe os biscoitos pelo processador até formar uma farofa �na.
2. Coloque em uma tigela e vá misturando margarina até formar uma massa lisa.
3. Forre uma forma de aro removível asse por mais ou menos 15 minutos.
4. Reserve.

RECHEIO:
1. Leve ao fogo o leite, leite condensado, essência de baunilha, amido de milho e 
as gemas peneiradas.
2. Misture bem, mexa até formar um creme deixe amornar e junte o creme de 
leite.
3. Coloque o creme na forma por cima da massa já assada.

4. Lave bem os morangos e pique em fatias no sentido do comprimento.
5. Arrume por cima do creme, reserve.
6. Faça a gelatina com 350 ml de água deixe gelar até que �que num aspecto 
grossa, que escorra ainda da colher e coloque devagar por cima dos morangos. 
7. Leve à geladeira para acabar de endurecer.
8. Desenforme.
9. Sirva gelada.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Pode começar fazendo a gelatina, para �car mais rápida. A gelatina pode ser 
substituída por 1 envelope de gel de brilho á venda nos mercados.

MODO DE PREPARO

MASSA

·1 pacote de biscoito maisena
·1/2 xícara de margarina

COBERTURA

·2 caixas de morangos
·1 pacote de gelatina de morango

RECHEIO

·700 ml de leite
·1 lata de leite condensado
·2 colheres de essência de baunilha
·4 colheres de amido de milho
·2 gemas peneiradas
·1 lata de creme de leite

Anuncie aqui!

Rodovia Gumercindo Moura Nunes, Km 7 - Santa Rosa - Vargem Grande de Soturno - Cachoeiro de Itapemirim/ES

Os discípulos esqueceram que Jesus estava com eles e tiveram medo. 

Descubra mais 7 erros nas figuras abaixo.

A tempestade Mateus 8, 23-27 / Marcos 4, 35-41 / Lucas 8, 22-25
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MÊS DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

A PREVENÇÃO É O MELHOR CAMINHO


