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EDITORIAL

60 anos de Instalação da Diocese
- Por Pe. Walter Luiz
Pároco

A

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, em seus
inícios, tem uma história singular. Estamos
concluindo, neste mês de novembro, um ano
jubilar diocesano dos 60 anos de sua criação e instalação, sendo
importante tornar conhecidos esses inícios.
A evangelização do sul do Estado do Espírito Santo
remonta aos primórdios da colonização portuguesa. Como
exemplo, o aldeamento jesuíta da Muribeca, onde foi construída
a igreja de Nossa Senhora das Neves (no atual município de
Presidente Kennedy), remonta aos anos de 1650. A organização
em dioceses foi um processo lento nas terras brasileiras.
O território de nosso Estado do Espírito Santo, a partir de
1895 e até o ano de 1957, coincidia com o território da então
Diocese de Vitória do Espírito Santo, pertencente à Província
Eclesiástica de Niterói – RJ.
Com a Bula “Cum territorium”, do Papa Pio XII, de 16 de
fevereiro de 1958, foram criadas a Diocese de Cachoeiro de
Itapemirim e a Diocese de São Mateus. Também a Sé da capital
estadual foi elevada a Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo,
sede metropolitana, e seu então Bispo, Dom João Batista da
Motta e Albuquerque, foi nomeado como primeiro Arcebispo
Metropolitano. A mesma Bula constituiu a Província Eclesiástica
de Vitória do Espírito Santo.
A Diocese de São Mateus, con ada à Congregação dos
Missionários Combonianos, teve logo nomeado seu primeiro
Bispo diocesano, Dom José Maria Dalvit, sendo possível a sua
imediata instalação e posse episcopal.
Quanto a nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, o
processo de nomeação do primeiro Bispo diocesano foi bastante
demorado. Dom Luis Gonzaga Peluzzo, até então Bispo da
Diocese de Lorena – SP, acolheu a transferência. A sua posse, com
a instalação de nossa Diocese, só ocorreu em 29 de novembro de
1959, quase dois anos após a data de criação.
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Inicialmente, a nova Diocese
de Cachoeiro de Itapemirim tinha
uma estrutura bastante simples,
clero reduzido e poucas
paróquias. Hoje, sessenta anos
depois, somos uma Igreja
particular com 1.050
Comunidades Eclesiais de Base,
organizadas em 43 Paróquias,
reunidas em oito Regionais. Já
tivemos quatro Bispos diocesanos
e aguardamos, em oração, nosso
quinto Pastor diocesano.
Atualmente, são setenta e cinco
Padres, entre seculares e
religiosos, e setenta Diáconos
permanentes, além das
Congregações Religiosas, que
contribuem com a evangelização
do sul capixaba. Há uma multidão
de leigos e leigas comprometidos
com o crescimento da vida eclesial
e a propagação dos valores
evangélicos em nosso meio.
Agradeçamos e louvemos a
Deus por essa história diocesana
tão rica e dinâmica. E procuremos
nos envolver ainda mais no
desenrolar da ação evangelizadora em nosso meio, sobretudo
na realização do Plano Diocesano
de Pastoral, emanado a partir da
Assembleia Diocesana de 2018.

MATÉRIA DA CAPA

Cristo Rei e o envio da Igreja
em missão
- Por Pe. Antônio Valdeir

Vigário Paroquial

C

om a Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo,
encerramos o ano litúrgico. Podemos dizer que
coroamos o caminho do discípulo missionário, que
compreendeu o mistério da Salvação presente nas ações
litúrgicas que retratam as palavras e gestos de Cristo Rei. Jesus
Cristo passa pela terra fazendo o bem (Cf. At 10,38), de maneira
especial, sua atenção aos pequenos e pobres sempre apontou
horizontes àqueles que nada enxergavam.
Jesus Cristo Rei, para cumprir sua missão, passa pela cruz. É
um rei cruci cado, abandonado pelos seus discípulos,
chicoteado, zombado. “Acima dele havia um letreiro: 'Este é o rei
dos judeus'” (Lc 23,38). Qual o sentido do reinado de Jesus? O
reinado de Jesus torna-se explícito na sua missão, Ele deixa
transparecer para todos os ouvintes que veio do Pai, para fazer a
vontade d'Aquele que o enviou, por isso, o seu reinado não se
assemelha ao dos reis deste mundo. Jesus é o rei que nasceu
numa manjedoura; diferentemente dos reis de sua época,
cresceu ouvindo o testemunho de sua família, em Nazaré. Foi
perseguido desde cedo, mas não renunciou à sua missão: “...
anunciar a Boa Nova aos pobres, enviado para proclamar aos
cativos a libertação, e aos cegos a recuperação da vista, para
restituir a liberdade aos oprimidos, para proclamar um ano da
graça do Senhor” (Lc 4,18).
Jesus é rei na escuta aos marginalizados, no perdão
concedido aos pecadores, na entrega da própria vida, é rei na
cruz. Ele inaugura um novo reinado, e isso ca claro durante a sua
vida pública, após o seu Batismo. Enquanto os reis eram servidos,
Ele veio para servir – colocou um avental e lavou os pés dos seus
discípulos; os reis moravam em palácios, Ele vivia peregrinando
no anúncio do Evangelho; seu trono foi a Cruz e sua coroa foi de
espinhos. É esse reinado que Jesus vem inaugurar. Nele, está
presente a Solenidade de Jesus Cristo Rei, em que a Igreja é
enviada em missão para continuar escutando, acolhendo,
amando, perdoando e anunciando os valores do Reino de Deus.

A Igreja fundamenta sua
missão no reinado de Jesus, é dele
que nós participamos quando
recebemos o nosso Batismo.
Quando fomos ungidos no peito e
na fronte com o óleo do Batismo e
do Crisma, o ministro disse que a
partir daquele momento nós
participaríamos do sacerdócio de
Cristo, da sua missão profética e
do seu reinado.
O Papa Francisco tem
buscado dar exemplo concreto
desse reinado no seu ponti cado.
Age com humildade; dispensa
formalidades e pompas; acolhe os
pequenos e humilhados; fala uma
linguagem que toca o coração das
pessoas, preocupa-se com a Casa
Comum. Assim, a Igreja, na pessoa
do Sumo Pontí ce, traz uma nova
esperança para vivermos aqui o
reinado de Cristo: o reinado do
amor e do serviço, pautado na
justiça e na humildade dos que
servem.
Aproveitemos o Ano
Missionário Jovem para levar o
reinado de Cristo, enquanto
discípulos missionários, na família,
na comunidade, no trabalho e na
sociedade, por meio de palavras e
gestos que manifestam o serviço
de Jesus, o Rei do Universo.
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FORMAÇÃO BÍBLICA

Livros Sapienciais
- Por Pe. Walter Luiz
Pároco

N

este mês, conheceremos brevemente o resumo dos 7
Livros Sapienciais. Eles falam não só da sabedoria dos
homens, mas, sobretudo, da experiência do amor de
Deus na vida dos indivíduos e da comunidade. Mostram a
espiritualidade de um povo ensinado por Deus. Tais Livros contêm
orações, cânticos e poesias, escritos e vividos à luz da fé.
Jó: Escrito no quinto século a.C. Num estilo poético, o Livro
apresenta o problema do sofrimento. Baseados no Deuteronômio, os
judeus achavam que o sofrimento signi cava castigo e abandono de
Deus. O Livro de Jó vem provar que não é assim, pois Jó sofre e é um
justo amado por Deus. Este Livro quer nos ensinar a crer e a con ar em
Deus, mesmo no extremo do sofrimento e da solidão. Trata-se de uma
espécie de parábola, como a do “ lho pródigo”.
Salmos: O Livro de Salmos é um verdadeiro manual de orações
para o povo judeu, para Jesus e para nós. A palavra “Salmos” quer dizer
“Louvores”. São poesias para serem cantadas. Ao todo são 150 Salmos.
Uma parte foi composta por Davi, que reinou do ano 1010 a 972 a.C.
Provérbios: Parte desse Livro deve ter sido escrita a mando de
Salomão, pois a Bíblia diz que Salomão escreveu “Sábios Provérbios”
(1Rs 4,29-34). Salomão reinou do ano 972 a 932 a.C. A linguagem em
provérbios é algo muito ao gosto dos orientais. Através dessas
máximas o escritor fala de um Deus criador e justo, misericordioso e
inefável.
Eclesiastes: Não se sabe ao certo quem o escreveu. Mostra a
instabilidade e a insegurança da vida presente. Começa dizendo:
“Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade.” (Ecl 1,2). Mas no meio desse
pessimismo, o Eclesiastes ainda lembra que há muita coisa boa sobre a
Terra e que tudo que é bom vem de Deus. Por isso, precisamos amar a
Deus e obedecer aos seus mandamentos.
Cântico dos Cânticos: “Cântico dos Cânticos” é uma expressão
que signi ca “o canto por excelência” ou “o mais belo dos cânticos”. É
um cântico de amor bem ao estilo oriental. Toma como exemplo o
amor do esposo e da esposa, mas o bom israelita já sabe que se refere
ao amor de Deus pelo seu Povo, com quem fez uma Aliança. Os cristãos
pensam no amor de Jesus com sua Igreja. Deve ter sido escrito na
primeira metade do quarto século.
Sabedoria: O Nome do autor não se sabe, mas foi escrito por um

judeu que morava no Egito, na
primeira metade do último século
antes de Cristo. Não se trata da
sabedoria mundana dos lósofos.
Pelo contrário. O Livro da Sabedoria
quer que não se pense a respeito de
Deus à maneira dos pagãos. Trata-se
de uma sabedoria que é vida e amor.
Uma sabedoria que procede de um
Deus, que se identi ca com o próprio
Deus. É um Livro bem próximo do
N o v o Te s t a m e n t o . Fa l a d a
imortalidade da alma e do destino
eterno do homem, como o Livro II
Macabeus.
Eclesiástico: Chama-se
também “Sabedoria de Jesus, lho de
Sirac”, ou simplesmente: Livro de
Sirac. Foi escrito mais ou menos no
a n o 1 2 0 a n t e s d e C r i s t o. Fa z
considerações sobre a vida humana.
Mostra o valor estável da Lei de Deus,
que nos conduz ao que é eterno. É um
convite a obedecer aos sábios
preceitos divinos. Leva-nos a praticar
a virtude e a fugir do pecado. É um
Livro válido para os judeus e cristãos,
pois procura educar o homem para
uma vida feliz.

Tel.: 28 3522-9766 | 28 3522-6168
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HISTÓRIA DAS COMUNIDADES

Comunidade Nossa Senhora das Graças

H

á quem se lembre da catequese infantil no quintal
da casa de dona Mariana e do seu Lolô Monteiro em
meados dos anos 1960. O catequista era o jovem
Jaldemir Vitório (hoje padre jesuíta), morador do bairro
Independência, provavelmente num trabalho da Legião de
Maria. Lourdinha é lembrada como a primeira catequista do
próprio bairro, também nos anos 1960. Por essa época, houve
missa, celebrada num terreno, com Primeira Eucaristia de
crianças.
Depois, as lembranças da caminhada da comunidade
Nossa Senhora das Graças, localizada no bairro Amaral, saltam
para os primeiros anos da década de 1980. Após uma Novena de
Natal, que se encerrou com uma encenação de Natal com
crianças, se formou o primeiro grupo de círculo bíblico, chamado
Perseverante. A área do bairro era extensa, pois abarcava o que
hoje é a comunidade Nossa Senhora da Glória, São Judas Tadeu e
Jesus de Nazaré. Nas reuniões, novas sementes eram lançadas, e
chegaram a ter 12 grupos de círculo bíblico.
Outra lembrança marcante é a do grupo jovem JUDAC
(Juventude Unida Distribuindo Amor Cristão), cheio do
entusiasmo da juventude. Com sua consciência missionária, o
JUDAC tinha catequistas, e até um grupo da Infância Missionária
foi formado. O espírito de Igreja em saída é uma característica
marcante no surgimento da comunidade.
Por volta de 1983, vieram as celebrações da Santa Missa e
celebrações da Palavra, que aconteciam nos quintais, nos
terraços, nos terrenos, na rua. Eram em pontos diferentes para
envolver e alcançar mais pessoas. Também promoviam
coroações de Nossa Senhora, encenação da Paixão de Cristo e
santas missões populares. A forte experiência comunitária levou
ao desejo de construir uma igreja católica no bairro. Enquanto
isso não se concretizava, conseguiram autorização para se reunir
na escolinha Pré-Amaral.
Por um tempo, a comunidade cou desanimada, mas, por
volta de 1993, incentivada pelo Pe. Ademir, voltou a se reunir e foi
batizada com o nome de Comunidade da Ressurreição. Foi
formada uma coordenação e o dízimo foi aos poucos
implantado. Voltou o desejo de construir a igreja, então, uma
equipe formada por Augusta, Alvarina, Diác. Zezinho e Tarcísio
Chaves (hoje diácono) foi ver um lote que estava à venda e, junto
com outras pessoas, decidiram adquiri-lo, o que foi possível
mediante empréstimo particular. Após a aquisição do terreno, foi
formada uma comissão para tocar a construção e pagar o
empréstimo por meio de campanhas.

A comissão começou
fazendo campanhas de doações
em dinheiro, material de
construção, hora de serviços; foi
aberto um livro de ouro para
re gi s t ra r a s d o a çõ e s ; h av i a
mutirões de trabalho. Um fato
importante foi a decisão de fazer
almoços para vender. Isso foi
maravilhoso! No dia do almoço era
uma festa, tinha muita
participação, chegaram a fazer
1.500 refeições por dia. Na fase
nal da construção, foi feito um
bingo de uma moto que
movimentou muitas pessoas. Pe.
Romulo conseguiu a doação do
material para o piso da igreja.
Tudo isso foi possível graças ao
empenho dos membros da
comunidade, à organização da
comissão e à participação de
pessoas do bairro e até de outras
l o c a l i d a d e s, c o m o B e l é m e
Concórdia (Vargem Alta). Mas,
primeiramente, TUDO É GRAÇA
DE DEUS!
Por votação, o nome da
comunidade passou a ser Nossa
Senhora das Graças, e Leonora
Roveta fez a doação da imagem da
Padroeira, celebrada em 27 de
novembro. Recontar essa história
signi ca fazer memória, com
emoção e gratidão a Deus, de
como tudo foi feito – ver as
conquistas, ver como a
participação voluntária e
despretensiosa marcou o
nascimento dessa comunidade
missionária, da qual emergiu a
vocação de dois diáconos
permanentes: Bento Scaramussa
e Reginaldo Gaspari.

(Fontes: Penha Monteiro, Augusta, Alvarina, Augusto César, Penha Antonioli e arquivo paroquial)

Apresentação do projeto da Igreja

Comunidade em saída
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ESPIRITUALIDADE

Uma Espiritualidade
de Discernimento
- Por Pe. Adroaldo Palaoro SJ

E

stamos continuamente sujeitos a estados de ânimo
(sentimentos) que parecem se alterar de maneira
imprevisível e muitas vezes de forma incontrolável.
Há um uxo e re uxo interior que nos ampliam ou nos limitam,
nos energizam ou atro am nosso ânimo... Se carmos atentos
aos movimentos interiores, poderemos observar que há uma
diferença fundamental entre os sentimentos que por vezes
experimentamos de “pisar um terreno rme” e os sentimentos
opostos de estar pisando “em terreno pantanoso”.
S. Inácio nos ensinou a “rastrear” nossos próprios estados
de espírito e a descobrir as “moções” mais profundas
(movimentos do coração) e que vão ser decisivas na orientação
de nossa vida. A partir das Regras de Discernimento aprendemos
a reconhecer os estados de espírito de “terreno sólido” como
consolação (com solo), e os estados de espírito de “terreno
instável” como desolação (sem solo).
Em outros termos: podemos falar de “estar com o sol”
(consolação) ou “estar sem o sol” (desolação) como direção que
nossa vida está tomando – para Deus ou contra Deus. É preciso
saber distinguir entre as “moções interiores”, veri car para onde
nos conduzem (para Deus ou para nós mesmos?) e acolher as
boas moções e puri car as más.
A consolação espiritual é vivenciada quando nosso
coração é atraído para Deus, pulsa em harmonia e sintonia com o
coração d'Ele. A consolação é a experiência de ligação profunda
com Deus, e ela deixa o nosso ser pleno de uma sensação de paz
e júbilo. Dilata o nosso “eu” em todas as dimensões; circundanos com a luz do Espírito, enche-nos de alegria, ajuda-nos na
descoberta e na acolhida da Vontade divina (vocação). A
consolação dirige nosso foco para fora e para além de nós; eleva
o nosso coração para podermos sentir as alegrias e tristezas dos
outros; vincula-nos de maneira mais estreita com nossa
comunidade humana; gera novas inspirações e novas ideias;
restaura o equilíbrio e revigora nossa visão interior; libera em nós
novas energias e criatividade; enraíza nossa vocação...
A desolação espiritual, pelo contrário, faz com que nos
voltemos para nós mesmos; drena nossa energia e mutila nossa
criatividade; coloca-nos numa espiral descendente de
negligência em relação a nós mesmos, às outras pessoas e a
Deus; experimentamos movimentos de sentimentos que
parecem enfraquecer nossa fé, esperança e amor e nos levar a
formas egoístas de comportamento na relação com os outros;
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
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uma tristeza e uma inquietude vão
nos dominando; cresce a
obscuridade com relação ao
sentido da vida e sensação da
distância de Deus nos faz sentir
sozinhos...
Na espiritualidade inaciana,
a desolação tem uma dimensão
positiva, pois nos ajuda a
amadurecer na fé, na delidade, e
a puri car nossa adesão a Deus.
Na tradição inaciana “formar-se é
provar-se”. Só aquele que é posto à
prova em sua fé e em suas
convicções, se forma e se forti ca.
To d o s n ó s t e m o s a
tendência a procurar mais o
consolo de Deus que o Deus que
nos consola. A desolação é um
modo de educar a pessoa a
“buscar a Deus” por Ele mesmo e
não por interesse próprio. A
desolação nos mostra até onde
somos capazes de chegar no amor
e serviço a Deus quando nos
vemos privados da consolação.
Viver em discernimento
contínuo é estar em uma viagem
de exploração e rastreamento; é
nos deixarmos ser surpreendidos,
conduzidos e transformados pelo
Espírito de Deus. Nesse sentido, o
discernimento nos oferece
recursos para que façamos opções
mais maduras, em cada
circunstância da vida, em
harmonia com a orientação do
Espírito de Deus, no caminho do
Evangelho.
Rastrear-descobrirdeixar-se conduzir: este é o
movimento da arte do
discernimento.

FÉ E VIDA

Dia Mundial dos Pobres
- Por Marcos Alves Barbosa
Advogado e Vice-Coordenador da Cáritas Paroquial

‘‘Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia!’’ Mt 5,7
Irmãos e irmãs,
17 de novembro de 2019 é a data eleita pela Igreja Católica
para celebrarmos o III Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco
enviou, em junho deste ano, uma mensagem de esperança para
aqueles que estão desolados, sofrendo a mais profunda pobreza
e, como consequência, a perda da dignidade humana.
No início de sua carta, o Sumo Pontí ce aponta que “A
esperança dos pobres jamais se frustrará (Sl 9,19). Estas palavras
são de incrível atualidade. Expressam uma verdade profunda,
que a fé consegue gravar sobretudo no coração dos mais pobres:
a esperança perdida devido às injustiças, aos sofrimentos e à
precariedade da vida será restabelecida”.
Na América Latina, na África, no Oriente Médio, pelas mais
variadas causas, há grande quantidade de pessoas vivendo em
condições de pobreza extrema: sem trabalho, sem alimento, sem
moradia, sem saúde, sem acesso a serviços públicos, sem forças,
sem voz. Essa realidade também está muito próxima de nossa
Igreja particular.
O Papa nos convida a sermos verdadeiros instrumentos de
libertação para aqueles que estão oprimidos. O católico,
seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, é impulsionado a
vivenciar inteiramente a Sua misericórdia: “Todas as vezes que
zestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim
mesmo que o zestes." Mt 25,40.
É preciso viver o Evangelho de Cristo com ações concretas.
Jesus nos chama a caminhar com Ele no amparo aos mais pobres,
aos marginalizados, aos enfermos e aos abandonados. Como
fazer isso? Precisamos nos colocar a serviço. O cristão está

sempre a serviço do outro. Ele não
se assusta com tanto trabalho.
Um simples ato de bondade
que exercemos em benefício do
próximo, embora possa nos
parecer pequeno e insigni cante,
é, para aquele irmão que sofre,
tudo o que ele tem na vida.
A Igreja Católica anseia pelo
nosso engajamento. Muitas são as
pastorais sociais e segmentos que
ajudam os irmãos mais
necessitados. Podemos citar a
Pastoral da Criança, da Saúde, do
Povo de Rua, Carcerária, da
Sobriedade, da Pessoa Idosa, a
Cáritas Diocesana, dentre tantos
outros movimentos.
Convidados que fomos e
inspirados pelo exemplo da
Virgem Maria, tenhamos a
coragem de responder "sim" e
fazer parte dessas pastorais e
movimentos, com o propósito de
transformar a realidade de nossos
irmãos necessitados.

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
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ACONTECEU

Encontro Paroquial de Círculos Bíblicos - Seminário Bom Pastor
“A Palavra de Deus é o centro de nossas vidas e sua verdade une nossas comunidades”. Comemorando o
Mês da Bíblia, aconteceu no sábado, dia 21 de setembro, no Seminário Bom Pastor, o Encontro Paroquial de Círculos
Bíblicos, com participação de representantes das 19 comunidades pertencentes à Paróquia São Pedro - Catedral.
Uma tarde de oração, re exão, muito entusiasmo e alegria como deve acontecer nas comunidades cristãs. Após
afetuoso acolhimento pela equipe de música e coordenação, foi celebrado o Ofício Divino, em memória à Santa
Virgem Maria. Recordando a caminhada das Comunidades Eclesiais de Base - CEBs, alguns participantes deram
depoimento de seu ingresso e participação nos Círculos Bíblicos e na vida eclesial. Em ambiente de muita
descontração e troca de experiências, partilhamos saboroso lanche.
Percorremos algumas ruas da comunidade e visitamos residências de famílias previamente avisadas. Foram
elevados cartazes com os dizeres ALEGRIA, AMOR, FILHOS DE DEUS, FÉ, LUZ, com os quais foram destacados os
temas que direcionaram os momentos de oração. Cada visita foi animada com cantos, leitura bíblica, preces e entrega
de uma Bíblia para a família.
O encerramento ocorreu no Seminário, com agradecimentos e benção nal.
Coordenação Paroquial

Retiro de Espiritualidade
Com tema CONVERSÃO, aconteceu no domingo, dia 22/09/2019, no Seminário Bom Pastor, o terceiro retiro de
espiritualidade de nossa paróquia. As re exões giraram em torno do texto de Atos dos Apóstolos. O texto foi re etido
em três momentos distintos: Conversão de São Paulo, Batismo de São Paulo por Ananias e Primeiras Pregações
de São Paulo em Damasco. A dinâmica do retiro teve como propósito, na parte da manhã, fazer as re exões de cada
momento, em forma de leitura orante da palavra, e silêncio no modelo Inaciano (Santo Inácio de Loyola). Na parte da
tarde, tivemos adoração e bênção com o Santíssimo, partilhas, e encerramento com missa presidida pelo pároco e
administrador diocesano, Padre Walter Luiz. O retiro é uma oportunidade que as lideranças comunitárias (ministérios,
pastorais e movimentos) têm para fazer uma pausa em suas atividades e buscar uma intimidade individual com o
sagrado. É um momento de buscar um tempo para si mesmo junto de Deus. Cerca de noventa pessoas participaram
do retiro. Nas partilhas, elas disseram que conseguiram aproveitar bem a dinâmica do encontro. Com isso, o propósito
do retiro foi atingido. (Diácono Miguel Jacomelli).

Anuncie aqui!
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ACONTECEU

Peregrinação da Cruz Missionária Jovem
Depois da Missa de Abertura do Ano
Missionário Jovem, realizada na Catedral (1º/10), a
Cruz Missionária Jovem peregrinou pelas 19
comunidades da nossa Paróquia. Numa grande
mobilização das comunidades, a sua presença
trouxe momentos de oração, de re exão e de
renovação do ânimo missionário.
‘‘A peregrinação da Cruz Missionária Jovem foi
um momento de unidade, oração e alegria junto com
as comunidades: recebendo da Nossa Senhora de
Fátima e levando para a Santa Terezinha; os homens
carregando a Cruz e as mulheres cantando, juntos,
em caminhada.’’
Giovanna Vieira, catequista
Com. Nossa Senhora da Paz

‘‘A peregrinação da Cruz me dá a esperança de
um mundo melhor, pois ela é um sinal da presença de
Jesus em nosso meio. Que ela nos anime a ir ao
encontro dos jovens com a mensagem evangélica.’’
Alessandra Gama Roque, Coord. CPC
Com. Senhora Sant'Ana

‘‘A nossa comunidade viveu um lindo momento de
união quando se preparou para receber as pessoas e
a Cruz Missionária Jovem! Momento de intimidade
com Jesus. Tivemos uma celebração e a oração do
terço, que nos enriqueceu com informações sobre os
cinco continentes e sobre a importância de estarmos
conectados com o mundo e com a missão de
anunciar o Evangelho. A vida em comunidade nos
fortalece e nos leva a servir. A cruz é um sinal da
presença de Deus na nossa vida, caminhar com Ele e
para Ele.’’
Dayane Lima Peres
Com. Nossa Senhora de Fátima

‘‘Sentimos um fervor muito grande na nossa
comunidade com a presença Cruz Missionária.
Fizemos três momentos de oração, e foi
impressionante a participação das pessoas ao
levarmos a Cruz para a comunidade Jesus de Nazaré.
O sentimento foi de um reavivamento da fé, pois nos
lembrou que Jesus morreu por nós, e que nós
também podemos passar por momentos de cruz,
mas venceremos esses momentos como Jesus
venceu.’’
Marília Félix, coordenadora CPC
Com. São Judas Tadeu

Cruz Missionária na Com. Senhora
Sant’Ana

Com. São João Batista entregando
a Cruz à Com. São Judas Tadeu

Com. São José entregando a Cruz
à Com. São Bento

Com. N.S. das Graças entregando
a Cruz à Com. Mãe Peregrina

Cruz Missionária na Com. São José
Operário

Com. N.S. de Fátima celebrando a
passagem da Cruz Missionária
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PASSATEMPO

Nosso Deus nos deu talentos muito especiais e devemos usá-los para fazer a sua obra.
Leve cada uma das pessoas aos seus respectivos objetos.

‘‘Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.’’ Salmo 119,11
RECEITA

COSTELINHA COM MOLHO
BARBECUE

INGREDIENTES

·2 kg costelinhas de porco aferventadas em água quente
MOLHO
·1 colher (sopa) óleo

·2 xícaras (chá) catchup

·2 colheres (sopa) cebola picada

·1 folha de louro

·1/2 xícara (chá) açúcar mascavo

·1 colher (sopa) chilli em pó

·1/2 xícara (chá) vinagre branco

·1/2 xícara (chá) água

·2 colheres (sopa) molho inglês

·Sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO

1. Espalhe sal por toda a carne e coloque para ferver por
10 minutos em uma panela com bastante água quente.

ou até o molho engrossar.
5. Tempere com sal e pimenta-do-reino, coe e reserve.

2. Escorra a água, arrume as costelinhas em uma
assadeira, cubra com papel alumínio e leve ao forno
baixo (180º) por 40 minutos.

6. Após os 40 minutos retire as costelinhas do forno, retire
o papel alumínio e pincele com o molho.

3. Em uma panela, refogue a cebola no óleo, acrescente o
açúcar mascavo e o vinagre e deixe o açúcar dissolver.

7. Aumente a temperatura do forno, asse as costelinhas
por mais 10 minutos, pincele novamente com o molho,
asse mais 5 minutos e repita mais uma vez esta operação.

4. Acrescente o molho inglês, o catchup, o louro, o chilli
em pó e a água e cozinhe por 30 minutos em fogo baixo

8. Sirva com mais molho à parte.

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

Paróquia São Pedro - Catedral - Calendário de Novembro de 2019

Ação Solidária
Em prol da Paróquia

São Pedro
Catedral
PREMIAÇÃO
1º PRÊMIO - R$ 1.000,00
2º PRÊMIO - R$ 1.000,00
3º PRÊMIO - R$ 1.000,00
4º PRÊMIO - R$ 1.000,00
5º PRÊMIO - R$ 1.000,00
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O SORTEIO SERÁ REALIZADO DIA 08/12/2019
APÓS A MISSA DAS 19H NA CATEDRAL DE
SÃO PEDRO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Participe, seja solidário!!!

