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EDITORIAL

MÊS DE MARIA
- POR MONSENHOR RÔMULO
VIGÁRIO PAROQUIAL

O

Mês de Maio marca nossa memória com as
manifestações de carinho a Nossa Senhora.
Obrigatoriamente no Mês de Maio temos
que re etir sobre Nossa Senhora. Mês de Maio, mês de
Maria, mês das noivas.
Maria passa a ser o foco da nossa re exão.
Inicialmente contemplamos a bondade de Deus que a
prepara para ser a Mãe de seu Filho, na sua concepção
imaculada.
Depois estamos junto à jovenzinha que foi
escolhida por Deus para a sublime missão de ser Mãe
de Jesus e que se coloca disponível para Deus com o
seu “sim”, deixando de lado seus projetos pessoais para
assumir o projeto de Deus: lição de Fidelidade.
Tem uma presença ativa na maternidade: “Ela o
enfaixou e o colocou na manjedoura” (Lc 2,7). Jesus
nasce como alguém desamparado que precisa de
quem cuide dele. Maria assume esta tarefa. Deus pede
emprestado seus serviços. E as faixas são este sinal da
participação da humanidade para que Deus assuma
nossa natureza. Hoje nós somos chamados a enfaixar
tantos e tantos que precisam de nossos cuidados. A
lista é interminável. Se não podemos fazer muito,
façamos o que está ao nosso alcance. Mais tarde este
mesmo corpo será enfaixado e depositado no túmulo.
Deus novamente precisa do cuidado da humanidade.
Às vezes vamos nos deparar com Ele, que na gura do
marginalizado estará precisando de nossos cuidados.
Que nossa provisão de faixas não se esgote! Tenhamos
sempre faixas conosco, pois com certeza, muitas vezes
Ele vai precisar de nossos cuidados...: lição de Serviço.
Maria ocupa um lugar muito importante na história
da salvação. Como diz o Documento “Lumen Gentium”
(Luz dos Povos) do Vaticano II, Maria é para nós MÃE e
MODELO. MÃE porque a recebemos como tal quando
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Jesus a entregou ao apóstolo João e a todos nós, na
cruz. MODELO porque ela assumiu a vivência de todas
as virtudes e assim devemos imitá-la. E nossa devoção
a ela deve se manifestar de diversas maneiras: o terço,
as coroações, as novenas, a ladainha, o “Angelus”,...
Mas não podemos apenas nos ater ao
sentimentalismo, vendo em Maria “a desprotegida
jovenzinha de Nazaré”, mas ver nela a mulher que
assume com coragem os desa os de ser a Mãe de
Jesus. A piedade e a devoção à Virgem não dependem
de um sentimentalismo, mas sim de um amor Àquela
que é Mãe e modelo para conduzir os homens e
mulheres, seus lhos e lhas, ao encontro de Cristo. A
piedade lial para com a Mãe de Jesus suscita no
cristão, observava o papa São João Paulo II, "a rme
decisão de imitar as suas virtudes". Cada um de nós
deve, não só neste mês de maio, mas em todos os dias
alimentar esta devoção e fazer com que outros cristãos
também possam aderir a ela.
Nossas casas eram um santuário mariano. Todas as
noites as famílias se reuniam para a oração do terço.
Hoje, diante do progresso e da mudança de valores,
esse costume quase já não é mais visto. Infelizmente a
oração foi substituída pela novela, pelo compromisso
noturno, pelos plantões... Mas nossos grupos de
oração, nossos círculos bíblicos, nossas reuniões
poderiam sempre ser iniciadas com a oração do terço.
Um movimento que vai tomando corpo é “O Terço dos
Homens”.
Renovemos no nosso coração todos os dias a nossa
consagração a Nossa Senhora: “Ó minha Senhora e
minha Mãe, eu me ofereço todo a Vós, e em prova de
minha devoção para convosco, eu vos consagro neste
dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu
coração e inteiramente todo o meu ser. E como assim
sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e,
defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém.”

ESPIRITUALIDADE

MARIA, MÃE
- POR MONSENHOR DALTON

P

ropomos para este mês de maio uma novena que
nos ajude a meditar e contemplar a maternidade
de Nossa Senhora. Para cada dia da novena, uma
leitura bíblica e re exão! Boa novena para todos nós!
Para todos os dias da novena:
1- Pequena Ladainha:
D. Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
R. Amém!
D. A todos graça e paz, no Nome do Senhor que nos ama.
R. Bendito e louvado seja Deus.
Mãe de Deus. Rogai por nós!
Mãe de Jesus Cristo ...!
Mãe da humanidade ...!
Mãe da Misericórdia ...!
Mãe da alegria ...!
Mãe da Igreja ...!
Mãe da justiça e do amor ...!
Mãe, nossa Mãe ...!
Mãe da esperança ...!
2- Ave Maria...
3- Consagração a Nossa Senhora
Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço todo a Vós, e
em prova de minha devoção para convosco, eu vos
consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca,
meu coração e inteiramente todo o meu ser. E como assim
sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e, defendei-me
como coisa e propriedade vossa. Amém!
1° Dia: Maria, Mãe de Deus
Pequena Ladainha. Ave Maria.
Leitura Bíblica: Lc 1, 26-38
Re exão:
A nossa fé católica nos faz crer e a rmar que Maria é
Mãe de Deus. Jesus é Deus verdadeiro e verdadeiro
homem. Dizer que Maria é Mãe de Deus é crer e a rmar
que o Filho de Deus se tornou humano no seio da Virgem
Maria. Sendo Jesus Deus, Maria é Mãe de Deus. Quem
chama Maria Mãe de Deus, confessa que seu Filho é Deus.
Gesto Concreto: Disponibilidade a Deus e aos outros.
Consagração a Nossa Senhora.

2° Dia: Maria, Mãe de Jesus Cristo
Pequena Ladainha. Ave Maria.
Leitura Bíblica: Lc 2, 4-7
Re exão:
Santo Atanásio, bispo de Alexandria, no Egito,
chamado também de cantor de Maria, nos deixou esta
re exão: "Excelsos são os anjos e os arcanjos, mas quanto
tu os superas, ó Maria. De fato, anjos e arcanjos servem
com reverência Aquele que habita no teu seio e não têm a
ousadia de falar. Tu, pelo contrário, falaste com Ele
livremente! Digamos que os querubins são excelsos, mas
tu és mais excelsa do que eles: os querubins sustentam o
trono de Deus, mas tu sustentas o próprio Deus nos teus
braços. Os sera ns estão presentes diante de Deus, mas
tu estás mais presente do que eles; os sera ns cobrem o
seu rosto com as asas, não podendo ver a glória de Deus,
tu pelo contrário não só O contemplas, como o acaricias e
Lhe sorris!"
Gesto Concreto: Obediência à Palavra.
Consagração a Nossa Senhora
3° Dia: Maria, Mãe da Humanidade
Pequena Ladainha. Ave Maria.
Leitura Bíblica: Gn 3, 15-20
Re exão:
"Por Maria o Espírito Santo começa por em comunhão
com Cristo a humanidade 'destinatária do amor
benevolente de Deus'. Ao nal desta missão do Espírito,
Maria torna-se a 'Mulher", nova Eva, 'mãe dos viventes",
Mãe do 'Cristo total'. É nesta nalidade que ela está
presente com os Doze 'com um só coração, assíduos na
oração". Na aurora dos 'últimos tempos' que o Espírito vai
inaugurar na manhã de Pentecostes com a manifestação
da Igreja" (Catecismo da Igreja Católica, Números 725726).
Gesto Concreto: Atitudes de paz.
Consagração a Nossa Senhora
4° Dia: Maria, Mãe da Misericórdia
Pequena Ladainha. Ave Maria.
Leitura Bíblica: Est 7, 3-4
Re exão:
Disse Maria Santíssima a Santa Brígida: "O meu manto
amplo e precioso é a minha misericórdia, porque
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ESPIRITUALIDADE
segundo a graça de Deus e o dom que Ele derramou
abundantemente sobre todos aqueles que aceitaram
crer nele e segui-lo sem retorno".
Gesto Concreto: Realizar alguma obra de misericórdia.
Consagração a Nossa Senhora
5° Dia: Maria, Mãe da Alegria
Pequena Ladainha. Ave Maria.
Leitura Bíblica: Sf 3, 14-17
Re exão:
"Nós vos saudamos, ó Maria, que trouxestes no vosso
seio virginal Aquele que é imenso e in nito. Por vós o céu
exulta, por vós se alegram os Anjos e os Arcanjos. Quem
dentre os homens é capaz de celebrar dignamente os
louvores de Maria? Ela é mãe e virgem; oh realidade
admirável, oh surpreendente maravilha! Vede como
tudo exulta de alegria, queira Deus que todos nós
reverenciemos e adoremos a Unidade, que em santo
temos veneremos a indivisível Trindade, ao celebrarmos
os louvores da sempre Virgem Maria, templo santo de
Deus, que é seu Filho e Esposo imaculado. A Ele a glória
pelos séculos dos séculos. Amem. (Homilia de S. Cirilo de
Alexandria no Concílio de Éfeso)
Gesto Concreto: Alegria constante, dar alegria a alguém.
Consagração a Nossa Senhora
6° Dia: Maria, Mãe da Igreja
Pequena Ladainha. Ave Maria.
Leitura Bíblica: Jo 19, 25-27
Re exão:
"O papel de Maria para com a Igreja é inseparável de
sua união com Cristo, decorrendo diretamente dela. 'Esta
união de Maria com seu Filho na obra da salvação
manifesta-se desde a hora de sua concepção virginal até
a sua morte'. Ela é particularmente manifestada na hora
da paixão de Jesus. Por ele mesmo morrendo na cruz foi
dada como Mãe ao discípulo. Após a ascensão do seu
Filho, Maria 'assistiu com suas orações a Igreja nascente'.
Reunida com os apóstolos e algumas mulheres, 'vemos
Maria pedindo também ela com suas orações o dom do
Espírito, o qual, na anunciação, a tinha coberto com sua
sombra" (CIC 964).
Gesto Concreto: Procura da unidade na família e na
comunidade.
Consagração a Nossa Senhora
7° Dia: Maria, Nossa Mãe
Pequena Ladainha. Ave Maria.
Leitura Bíblica: Jo 2, 1-5
Re exão:
"Pela sua adesão total à vontade do Pai, à obra
redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a
Virgem Maria é para a Igreja modelo da fé e da caridade.
Com isso ela é 'membro supereminente e absolutamente
único da Igreja', sendo até a 'realização exemplar' da
Igreja. Mas o seu papel em relação à Igreja e a toda a
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humanidade vai ainda mais longe. 'D e modo
inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e
ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para
a restauração da vida sobrenatural das almas. Por este
motivo ela se tornou para nós mãe na ordem da graça".
Gesto Concreto: Gestos de ternura.
Consagração a Nossa Senhora
8° Dia: Maria, Mãe da Justiça e do Amor
Pequena Ladainha. Ave Maria.
Leitura Bíblica: Lc 1, 46-53
Re exão:
Um teólogo alemão escreveu: "Deus é impotente no
mundo e assim e somente assim permanece conosco e
nos ajuda. Cristo não nos ajuda tanto em virtude de ser
todo-poderoso, mas em virtude do seu sofrimento". É
com esta fraternidade na dor que Cristo e sua Mãe estão
próximos de nós de modo real e autêntico. Contra todas
as opressões e injustiças deve levantar-se nossa voz em
nome de Maria. Com todos os oprimidos e todas as
vítimas deve soltar-se a nossa solidariedade profunda e
ativa. Muitas vezes a devoção mariana nos nossos dias
perde esta dimensão, des ando-se num adocicado
espiritual, sentimental e intimista. O Magni cat de Maria
é um programa de empenho pela justiça, colocando-se
da parte de Deus e dos últimos, e a vida de Maria
decorreu desde o início até o m sob o emblema da
proximidade com os pobres, numa partilha real e não
palavrosa. (Card. Ravasi)
Gesto Concreto: Ser justo e amoroso.
Consagração a Nossa Senhora
9° Dia: Maria, Mãe da Esperança
Pequena Ladainha. Ave Maria.
Leitura Bíblica: Ap 12, 1.10-12a
Re exão:
“Santíssima Senhor Mãe de Deus, luz da minha alma
opaca, minha esperança e proteção, meu refúgio,
conforto e júbilo, eu te agradeço porque, embora não
merecedor, me tornaste participante do corpo
imaculado e do sangue precioso de teu Filho. Tu que
deste à luz a verdadeira Luz do mundo, ilumina os olhos
espirituais do meu coração. Tu que geraste a fonte da
imortalidade, dá-me a vida a mim morto pelo pecado. Ó
Mãe piedosa de Deus misericordioso, tem piedade de
mim e infunde no meu coração compunção e dor,
humildade em meus pensamentos, arrependimento
pelos julgamentos aos quais me submeti. Faze-me digno
até o último suspiro de minha vida, de receber sem
condenação a santi cação dos puríssimos mistérios, para
a saúde de minha alma e de meu corpo. Dá-me lágrimas
de penitência, a m de que eu possa entoar hinos a ti e
glori car-te por todos os dias de minha vida, porque tu és
bendita e glori cada por todos os séculos. Amém!”
Gesto Concreto: Consolar e acolher o consolo de Deus.
Consagração a Nossa Senhora

ANO DO LAICATO

LEIGOS:
ANTES DE TUDO
BATIZADOS
- POR MARIA CLARA LUCCHETTI BINGEMER
TEÓLOGA, PROFESSORA TITULAR DO DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA DA PUC-RIO.
É AUTORA DE “TEOLOGIA LATINO-AMERICANA” POR EDITORA VOZES.

U

ma primeira pista de re exão com vistas a uma nova
teologia do laicato seria uma redescoberta radical daquilo
que constitui o centro da Igreja. Não se trata de reinventar
algo de diferente simplesmente pelo gosto e paixão da novidade.
Trata-se, sim, de voltar, humilde e elmente, às fontes, às heranças
mais antigas e primitivas, e ver onde se situam as linhas-mestras
daquilo que a comunidade eclesial é chamada a ser.
Fazendo isso, recuando na tradição e no tempo até o AT, vamos
reencontrar-nos sempre de novo com o conceito-chave de Povo de
Deus. Conceito que perpassa o AT, ganha nova face e nova força no
NT, assumido pela comunidade primitiva e agora, recentemente, é
redescoberto pela Igreja do Vaticano II. A reunião daqueles que
creem no Deus verdadeiro, que o AT identi ca como o "Qahal lahweh"
reunido ao pé do Sinai e o NT denomina "Ekklesia", é esse povo de
convocados e eleitos que se une em torno de uma fé comum e um
projeto histórico-escatológico.
Nessa constituição do Povo de Deus, a eleição é elemento de
absoluta centralidade. A convocação do povo é a espinha dorsal da
história salví ca em razão da eleição divina que o escolhe, chama,
forma e com ele faz Aliança. Este povo é, pois, eleito na sua totalidade,
sem a distinção e hierarquia de cargos e papéis que acontecerá
posteriormente devido às necessidades organizacionais. E o termo
grego com que o NT o designa - Laós - dá bem sua nota característica:
a secularidade, o fato simplesmente humano de ser composto de
pessoas que receberam uma convocação e foram objeto de uma
eleição e a ela responderam de todo o coração.
O povo é eleito na sua totalidade e, nele, a soberania é só de Deus,
não dando lugar a nenhum tipo de xismo institucional ou endurecimento hierárquico. Ainda mais: o lugar desse povo eleito é no mundo,
procurando fazer acontecer aí o projeto de Deus e aí enfrentando as
oposições existentes contra esse projeto, suportando perseguições e
chegando até o dom da vida e o derramamento do sangue.

O centro da Igreja, portanto, está
no povo, nesse laós eleito e amado
por Deus que é chamado a estar todo ele - à escuta do Espírito para
organizar-se, para agir, para falar e
para decidir. Assim, a última palavra
não será a palavra de tal ou qual
dirigente, de tal ou qual chefe, mas é
palavra do próprio Espírito,
a p a i xo n a d a m e n te b u s c a d a n o
diálogo e no discernimento. Assim
também, não deveria haver, numa
Igreja de tal maneira concebida, uma
parte da comunidade subordinada a
outra, passivamente executando
ordens e aprendendo lições, mas
todos seriam ativos e corresponsáveis
edi cadores de um mesmo projeto
c o m u m . To d o s s e r i a m p l e n o s
participantes de uma comunidade
toda ela ministerial, onde os
diferentes serviços e ministérios são
assumidos em vista da utilidade, do
bem e do crescimento comuns.
Há que reconhecer que o Concílio
intuiu isso com audácia e criatividade
admiráveis, mas nós - Igreja como um
todo - não levamos até as últimas
consequências o aprofundamento
dessa grande iluminação. Ainda
permanecem, na organização eclesial
pós conciliar, os binômios hierarquia
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X laicato e religiosos X não religiosos. Portanto, a teologia do Povo de
Deus, com as consequências diretas que poderia ter para o conceito e
a categoria de leigo e laicato, ainda está por ser feita e posta em
prática. E nesse fazer e nesse praticar, o cuidado para não queimar
etapas e abolir apressadamente palavras e conceitos pensando assim
superar problemas é de extrema necessidade. O desenvolvimento da
re exão pós-conciliar mostra como a delidade à grande virada
operada pelo Concílio exige hoje uma superação do próprio Concílio.
O que há em comum entre leigos, clérigos e religiosos é o fato
eclesiológico de serem todos batizados. Ou seja, o de serem todos,
pelo Batismo, introduzidos num novo modo de existir: o existir
cristão.
O Batismo é, pois, o compromisso primeiro, a primeira e radical
exigência que se coloca na vida de uma pessoa diante do mistério da
Revelação de Deus em Jesus Cristo. A opção por um ou outro estado
de vida, por este ou aquele ministério ou serviço na Igreja é posterior,
vem depois. Antes de mais nada, primeiro que tudo, está o fato de
"sermos todos batizados em Cristo Jesus... sepultados com ele na sua
morte para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela
glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova" (Rm 6,3-4).
Aí está o sentido da existência não só do leigo, mas de todo cristão.
Primeiro, uma ruptura radical com o passado e suas velhas alianças,
seus secretos compromissos com a iniquidade. Essa ruptura,
semelhante à sua... a m de, por uma ressurreição também
semelhante à sua, não mais servir ao pecado, mas viver para Deus"
(Rm 6,5-11). Viver para Deus signi ca começar a comportar-se no
mundo como Jesus se comportou. Existir não mais para si, mas para
"fora de si" - para Deus e para os outros (cf. 2 Co 5, 15).
Esse novo modo de existir não acontece, no entanto, sem con itos.
Para Jesus, o con ito desembocou na Cruz. Para os batizados que
seguem a Jesus, isso implica assumir um destino semelhante ao seu.
Implica estar disposto a dar a vida, a sofrer e morrer pelo povo, como
Jesus o fez. Implica, ainda, deixar para trás apoios e seguranças outras
para compartilhar com Jesus as situações humanas-limite, que
pontilharam seu existir: incompreensão, solidão, sofrimento,
fracasso, incerteza, perseguição, tortura, morte. Mas também - e não
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menos - amizade, amor, comunhão,
solidariedade, paz, alegria,
ressurreição e exaltação.
É deste pascal mistério do Batismo
e do novo modo de existir que ele
inaugura que deve brotar, hoje, a
nosso ver, qualquer re exão sobre o
leigo, o laicato, a laicidade e outros
temas teológicos conexos. Porque é
esta a única perspectiva que tem
condição e possibilidade de iluminar
e integrar, a um tempo, os desa os
que a pastoral coloca e as questões
que a teologia re ete.
Uma teologia do Batismo séria e
solidamente fundamentada pode
não apenas ajudar diretamente a
esclarecer os problemas que a
pastoral do Batismo enfrenta nas
paróquias e comunidades. Pode,
também e sobretudo, contribuir para
que a teologia do laicato, dos
ministérios, dos estados de vida, etc.
se tome cada vez mais uma teologia
do existir cristão que integre, sem
s u p r i m i - l a s, m a s t a m b é m s e m
hierarquizá-las, as enriquecedoras
diferenças dos carismas e ministérios
com que o Espírito Santo agracia sem
cessar o Povo de Deus.

ACONTECEU

SEMANA SANTA

N

o dia 25 de Março de 2018 às 09h deu-se início a Semana Santa na Paróquia São Pedro – Catedral
com a missa de Domingo de Ramos, presidida pelo Bispo Diocesano Dom Dario Campos, ofm.

25/03/2018 – Domingo de Ramos e Paixão do Senhor

29/03/2018
à 31/03/2018
Tríduo Pascal

Anuncie Aqui
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ACONTECEU

CRISMA

A

conteceu no dia 01 de Abril de 2018 às 16h a Crisma da Paróquia São Pedro – Catedral presidida
pelo Bispo Diocesano Dom Dario Campos, ofm.

Anuncie Aqui
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ACONTECEU

ROMARIA AO CONVENTO DA PENHA

A

conteceu no dia 06 de Abril de 2018 a Romaria ao Convento da Penha em Vila Velha. Às 09h foi a
saída dos quatro ônibus da Paróquia São Pedro – Catedral e às 16h já no Convento da Penha a
Missa Diocesana presidida pelo Bispo Diocesano de Cachoeiro de Itapemirim Dom Dario
Campos, ofm.
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PASSATEMPO

Labirinto
Ajude Maria encontrar o Menino Jesus

RECEITA DO MÊS

BOLINHA DE QUEIJO
INGREDIENTES
-100 g de polvilho doce (1 xícara de chá rasa)
-3 ovos
-500 g de mussarela ralada, no ralo grosso ou queijo meia
cura (4 ½ xícaras de chá)
-sal a gosto

MODO DE PREPARO
1. Em uma tigela, misture 100 g de polvilho doce com 3 ovos até formar uma mistura homogênea
2. Adicione 500 g de queijo minas padrão ralado no ralo grosso (ou meia cura) e sal a gosto e misture
novamente
3. Leve para a geladeira por cerca de 2 horas
4. Com as mãos, pegue pequenas porções de massa e faça bolinhas
5. Frite em óleo quente até dourar
6. Retire e escorra em papel absorvente
7. Sirva em seguida
8. Se quiser, congele as bolinhas e frite só na hora de servir

Anuncie Aqui

Revista O Pescador Maio de 2018

CALENDÁRIO

Paróquia São Pedro - Catedral - Calendário de Maio de 2018

Mãe,
que a beleza das ﬂores,
a doçura do mel,
o brilho das estrelas
envolvam você hoje
e que você continue irradiando
este amor e esta alegria
que você sempre nos ofereceu!

