Paróquia de São Pedro (Catedral)
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - ES
Ano VIII | Nº 81 | Agosto de 2018

EDITORIAL

MÊS DE AGOSTO
MÊS DAS VOCAÇÕES
- POR PADRE ROMULO ZAGOTTO
VIGÁRIO PAROQUIAL

N

o mês de agosto a Igreja olha e reza pelas
vocações de todos os tipos. O chamado
fundamental é o CHAMADO À EXISTÊNCIA:
Deus nos chamou à vida e nos criou a sua imagem e a sua
semelhança. Em seguida vem a VOCAÇÃO CRISTÃ: pelo
Sacramento do Batismo, a pessoa é chamada a seguir Jesus
Cristo, vivendo unida a Deus como lho e aos outros como
irmãos, formando a família de Deus que é a IGREJA. Esta é a
vocação cristã fundamental que é válida para todos os
cristãos indistintamente.
Nesse ano do Laicato devemos re etir sobre a
VOCAÇÃO LEIGA. O tema escolhido para animar a mística
do Ano do Laicato foi: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na
'Igreja em saída', a serviço do Reino” e o lema: “Sal da Terra e
Luz do Mundo”, Mt 5,13-14.
Segundo o bispo de Caçador (SC), dom Severino
Clasen, presidente da Comissão Episcopal Especial para o
Ano do Laicato, pretende-se trabalhar a mística do
apaixonamento e seguimento a Jesus Cristo. “Isto leva o
cristão leigo a tornar-se, de fato, um missionário na família
e no trabalho, onde estiver vivendo”, disse o bispo.
Leigo é toda pessoa batizada que segue Jesus Cristo
na Igreja e escolhe unir e testemunhar sua fé no mundo
secular: na família, na escola, nas pro ssões, na política... O
leigo atua não de fora, mas de dentro das várias
instituições do mundo como fermento, luz e sal.
Para que possamos ter a maior consciência das
vocações, precisamos desenvolver na nossa paróquia a
Equipe de Animação Vocacional. Convidamos os
interessados a participarem. O que faz o Mês de Agosto ser
o Mês das vocações é a festa que celebramos no dia 04.
Festa do padroeiro dos padres, São João Maria Batista
Vianney, o Cura d'Ars. Tive a alegria de visitar Ars, na França,
por três vezes e celebrar no altar onde se encontra seu
corpo incorrupto. E lá, num pequeno quadro, escrito em
francês está esta bela oração pelas vocações que traduzo:
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ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
SACERDOTAIS
Senhor Jesus Cristo Guia e Pastor de
teu povo, Tu suscitaste em tua Igreja teu
servidor São João Maria Vianney, Cura
d'Ars. Bendito sejas pela santidade de
sua vida e a admirável fecundidade de
seu ministério. Com uma perseverança
e uma paciência humilde e lial, ele
superou todos os obstáculos nos
caminhos do sacerdócio. Padre, ele
depositava, na celebração eucarística e
na adoração silenciosa, o ardor de sua
caridade pastoral e o dinamismo de seu
zelo apostólico. Por sua intercessão:
Toca o coração dos jovens, que eles
encontrem, no exemplo de sua vida,
motivação para seguir os Teus passos,
com a mesma coragem, sem olhar para
trás. Renova o coração dos padres; que
eles se liguem a Ti com fer vor e
profundidade. Que eles edi quem a
unidade das comunidades na eucaristia
e no perdão, como também, no amor
mútuo. Fortalece as famílias cristãs; que
elas sustentem o chamado de seus
lhos que Tu convocaste. Ainda hoje,
Senhor, envia operários a tua messe
para que seja superado o desa o
evangélico de nosso tempo. Que os
jovens sejam numerosos a fazer de suas
vidas um “Eu te amo”, a serviço de seus
irmãos, como São João Maria Vianney.
Oh, Bom Pastor. Amém!
Vamos rezá-la de vez em quando.

ESPIRITUALIDADE

ELEIÇÃO
- POR PENHA ANTONIOLI

A

eleição inclui, a indiferença e o
discernimento. Não é tanto o que eu estou
pretendendo a fazer e eleger em nome de
Deus, mas perceber na minha vida os apelos de Deus.
Não se trata de fazer novas propostas, mas reorganizar a
própria vida aos apelos de Deus e eleger a sua vontade.
Como eleger?
Segundo os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de
Loyola:
E.E 169-170 - aquilo que vamos eleger deve ser bom,
isto é, a matéria de nossa eleição deve ser boa, olhando
somente o m para o qual sou constantemente criado:
Amar, servir, louvar e reverenciar a Deus.
E.E 171-172- Há coisas a serem eleitas, que são
imutável (Sacerdócio, matrimônio). Se essa eleição foi
enganosa, desordenada e como é imutável, deve a
criatura procurar viver essa eleição da melhor maneira
possível. Não deve parecer ao exercitante no século XXI
onde tudo é descartável, que a primeira di culdade, e
por causa de uma eleição desordenada imutável, não
contaremos com a força e graça de Deus para levá-la
cabo. (Obs.: Se por acaso rompermos com essa regra, o
critério de discernimento e eleição seria o de escolher
onde faríamos o mal menor).
E.E 173- Há coisas a serem eleitas que são mutáveis

(bens temporais) Se nessa eleição
mutáveis a pessoa fez uma eleição
com reta intenção, deve procurar
aperfeiçoar -se o melhor que puder
nela.
E.E 174- se a criatura perceber
nesse processo, que não fez a eleição
com reta intenção ou de maneira
desordenada, deverá fazê-la agora, de
modo ordenado.
Três situações (tempos) para se
fazer uma boa eleição.
E.E 175- 1ª Situação (tempo) - É
aquela em que Deus me move, me
apela de tal maneira, que não tenho a
menor dúvida do caminho que Ele me
mostra. Não há uma causa anterior
que sustente ou sirva de suporte, só a
inspiração divina (SEM CAUSA).
E.E 176 - 2ª Situação (tempo) - É
aquela situação em que vou
discernindo e elegendo através da
experiência da desolação e
consolação. Aqui há causas (moções)
que vão me consolando ou
desolando; é através delas vou
percebendo ou não os apelos de Deus
para mim (COM CAUSA).

Revista O Pescador Agosto de 2018

ESPIRITUALIDADE
E.E 177 - 3ª Situação (tempo) - É aquela em que quase
não há moções, não sou movido pelos espíritos. É mais
pela racionalidade. Tempo tranquilo, onde me deixo
conduzir em oração pelas minhas potencialidades
racionais. Não podemos achar que entregues a nossa
racionalidade possamos ser conduzidos a
autossu ciência, pois através da oração, do colóquio (E.E
183), Deus nos vai con rmando o seu apelo ou não.
E.E 178. Se a criatura não conseguiu fazer eleição na
primeira ou segunda situação, poderá ainda recorrer a
dois modos na terceira situação.
Primeira maneira de fazer a eleição na terceira
situação (tempo)
ORATÓRIO (FAZER EM CLIMA DE ORAÇÃO)
E.E 179 - 1° Ponto - (Âmbito mutável) Ter presente
como pano de fundo, o m para qual sou criado: (louvar a
Deus e Salvar minha alma. Devo permanecer como o el
da balança, de modo que não esteja inclinado a escolher
ou a deixar o objeto mutável proposto.
E.E 180-181 - 2° ponto - (petição) pedirei a Deus que
mova a minha vontade clari cando e ressaltando pontos
positivos e negativos, vantagens e desvantagens,
inconvenientes e riscos de aceitar ou não essa situação,
esclarecendo a razão tudo aquilo que me poderia
enganar.
E.E 182-183 - 3° ponto - depois dessa re exão sobre o
objeto proposto, guiado só pela moção da racionalidade
e não da sensibilidade, examinarei para que lado se
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inclina mais a razão. Devemos ainda
em clima de oração, oferecer a Deus a
decisão tomada, esperando que Ele
"Con rme" ou não essa decisão é que
tudo seja só para sua glória, louvor e
serviço.
Segunda maneira de eleição na
terceira situação (tempo).
PROBATÓRIO. (PROVA DE MEU
AFETO À DEUS E NÃO AO OBJETO
ELEITO)
E.E 184 - Antes da eleição veri car
se o que quero eleger é realmente por
amor a Deus ou apego ao objeto.
E.E 185 - Me imaginarei diante de
um homem a quem lhe tenho grande
estima. Pensarei, que conselho lhe
daria para que ele melhor servisse a
D e u s . To m a r e i p a r a m i m e s s e
conselho que a ele dei.
E.E 186 - Pensarei como se tivesse
pouco tempo de vida. Diante da
minha morte eminente, considerarei
se elegeria ou não tal objeto, isto é
algo que eu gostaria de ter feito por
amor a Deus em vida? Se concluir que
sim, tomo como regra para minha
eleição.
Tendo em vista o m para qual fui
criado, e observando o conjunto de
regras farei minha eleição e oblação a
Deus pedindo a Ele que CONFIRME a
minha escolha: "Senhor dai-me a
graça do conhecimento íntimo de
Jesus para amá-lo mais e servi-lo
melhor".

ANO DO LAICATO

O Papel dos Leigos e Leigas na Igreja:
algumas considerações
- POR CESAR KUZMA
TEÓLOGO LEIGO, CASADO E PAI DE DOIS FILHOS. DOUTOR EM TEOLOGIA PELA PUC-RIO,
ONDE ATUA COMO PROFESSOR-PESQUISADOR DO DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA. É O
ATUAL PRESIDENTE DA SOTER (2016-2019) E AUTOR DE LIVROS E ARTIGOS SOBRE A
TEOLOGIA DO LAICATO. DENTRE ELES: LEIGOS E LEIGAS, ED. PAULUS, 2009.

Considerado um dos mais expressivos teólogos
brasileiros da nova geração, Cesar Kuzma fez uma palestra
que marcou a abertura do semestre letivo dos curso de
Teologia e Filoso a da Unicap (Universidade Católica de
Pernambuco), no dia 21 de fevereiro. Na apresentação, ele
discutiu a relação entre a Igreja e os leigos.
Kuzma, que também é assessor da Comissão do
Laicato da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)
e do Departamento de Vocações e Ministérios do CELAM
(Conselho Episcopal da América Latina), defendeu uma
aproximação ainda maior entre o Clero e os leigos. Uma
aproximação que envolve desa os pastorais e sociais. “Os
leigos não se sentem parte da Igreja. Em sua maioria são
frequentadores de Igreja, mas não uma Igreja. O leigo
precisa saber qual o seu papel, qual sua função, qual o seu
chamado. Nós temos em muitos locais leigos que são
submissos, que estão a serviço de uma outra vocação, que
não tem autonomia, que não podem se expressar e que são
cerceados”.

Ele também apontou a
necessidade de uma formação mais
crítica para os leigos. “Muitas das
formações destinadas aos leigos não
levam em consideração certas
particularidades. Até a própria
expressão 'Teologia para Leigos' é
pejorativa. É como se fosse algo que
não tivesse tanto valor, tanta
importância”, a rmou.
Kuzma, que também é
presidente da Sociedade de
Teologia e Ciências da Religião
(Soter), pesquisador e professor da
PUC-Rio (Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro), lançou
provocações sobre a presença da
mulher na Igreja. “Se 95% do corpo
eclesial é formado por leigos, eu
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ANO DO LAICATO

ouso arriscar a dizer que 70% são mulheres. E qual o papel de uma
mulher na Igreja, na comunidade, numa faculdade de teologia, na
formação do seminarista, no diálogo episcopal?”, questionou.
O teólogo falou ainda sobre o envolvimento dos jovens, das
novas concepções de famílias e como isso deve ser tratado na
formação dos leigos e sua vivência eclesial. “Será que as nossas
experiências comunitárias hoje favorecem o protagonismo do
leigo? Será que as nossas convivências comunitárias favorecem
rica harmonia entre as diversas vocações eclesiais? Será que não
criamos pequenos feudos e os leigos acabam repetindo esses
erros?” Kuzma respondeu aos questionamentos apontando três
problemas que ele considera de dimensão eclesial: a estrutura
atual, o resgate da eclesiologia do povo de Deus e a superação do
dualismo Clero-Leigo.
Ele encerrou falando das perspectiva para o Ano do Laicato:
“As situações que vivemos hoje na sociedade e o celebrar do Ano
do Laicato nos trazem questionamentos que nos obrigam a uma
revisão de nossas posturas e nossos modos de agir e também de
se manifestar enquanto Igreja. Penso seriamente que as atitudes
que competem e não forem de profunda re exão e não
ocasionarem uma mudança signi cativa no quadro atual,
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tocando em questões graves e
urgentes, terá se perdido uma
grande oportunidade”, frisou.
Para ele, o Ano do Laicato não
surgiu apenas com a intenção de
revigorar e despertar a fé dos éis
leigos, homens e mulheres de boa
vontade e que são a maioria no
corpo eclesial. “O que se espera do
Ano do Laicato é um despertar para
a maturidade e para a autonomia
dessa vocação para que possa
assumir o que lhe é de direito, de um
jeito próprio de ser e de fazer Igreja
com liberdade e coerência e que
venha levar a cabo uma agenda
inacabada ou interrompida do
Vaticano II, que vê na força dos leigos
uma esperança para a Igreja e para o
que se espera dela no mundo.”

ACONTECEU

ARRAIÁ DA COMUNIDADE
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

A

conteceu no dia 01 de Julho de 2018 o Arraiá
da Comunidade São José Operário, iniciando
o mês de Julho com uma bonita partilha
entre as famílias da comunidade.

Anuncie Aqui
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ACONTECEU

FESTA DE SÃO PEDRO 2018

O

s festejos de São Pedro, Padroeiro da Catedral, de nossa Diocese e de nossa Paróquia, foram dias
de muita alegria e atividades. Agradeço profundamente a cada irmão e irmã que auxiliou na

realização da novena preparatória e na festa de São Pedro. Cada um que fez o que pode para

abrilhantar e fortalecer estes festejos, que consigo trazem a unidade e a fé. Deus os abençoe largamente e as
suas famílias, concedendo-lhes paz e proteção.
Pe. Walter Luiz

Anuncie Aqui
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PASSATEMPO

Ligue os pontos:
Junte os pontos de 1 a 43 e
descubra o instrumento musical.

RECEITA DO MÊS

BOBÓ DE CAMARÃO CAPIXABA
INGREDIENTES
- 500 g de camarão limpo
- 500 g de aipim cozido e picado
- 2 maços de coentro
- 2 tomates picados
- 1 cebola picada
- 5 dentes de alho amassados

- 3 colheres de azeite
- 2 colheres de óleo
- 1 colher de colorau
- 1/2 litro de leite
- 1 colher rasa de sal

MODO DE PREPARO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aqueça a panela de barro, ponha o óleo e frite o alho, depois ponha o colorau e em seguida o camarão;
Deixe refogar um pouco, depois coloque o tomate, a cebola e o coentro;
Deixe refogar mais 3 minutos;
Coloque o sal e o azeite;
Bata no liquidi cador o aipim junto com o leite e mais 5 colheres do molho do camarão já pronto;
Despeje na mesma panela fervendo, deixe engrossar e está pronto.

Anuncie Aqui
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CALENDÁRIO

Paróquia São Pedro - Catedral - Calendário de Agosto de 2018

