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Setembro chegou! É aniversário da Revista PALAVRA DE VIDA.
Que alegria celebrar o seu primeiro aniversário como um importante ins-
trumento de comunicação e evangelização.
Neste sentido, a Paróquia São Sebastião – Bairro Aquidaban em Cachoeiro 
de Itapemirim-ES, vem trazer a 13ª edição festiva da Revista PALAVRA 
DE VIDA: COMUNICANDO A ALEGRIA DO EVANGELHO, levando 
até você o melhor da comunicação da fé e dos valores humanos e sociais 
que nossa Igreja vive.
Desejamos-lhes boa leitura. Ajude-nos a divulgar nossa revista para os 
seus amigos. Vamos juntos ampliar a circulação deste veículo de comuni-
cação e evangelização. 
Não é uma revista que chega a sua casa.  É a própria Alegria do Evangelho!
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Meus irmãos e minhas ir-
mãs na fé. Que a graça e a 

paz de Deus nosso Pai e do Senhor 
Jesus Cristo estejam com vocês. 

Somos agradecidos a Deus. Sua 
misericórdia e sua graça tem sido 
abundantes na ação evangelizado-
ra da Paróquia São Sebastião. De 
maneira especial, agrademos a Ele 
pelo pleno êxito de nossa REVIS-
TA PALAVRA DE VIDA: comu-
nicando a alegria do Evangelho. 
Este projeto, tão desejado e neces-
sário, veio à luz no mês de Setem-
bro de 2016 e, neste mês, comple-
ta o seu primeiro aniversário.  

A REVISTA PALAVRA DE 
VIDA tem sido um instrumento 
muito importante de comunicação 
na ação pastoral de nossa paróquia. 
Através dela, conseguimos alcan-

çar 1.500 famílias, levando um ex-
celente conteúdo bíblico e pasto-
ral. Ela está permitindo uma maior 
visualização da ação das diversas 
pastorais, como também das ações 
que expressam a solidariedade em 
nossa Igreja. Somos uma paróquia 
viva e vibrante! A coluna “Acon-
teceu” nos deixa a par, através das 
fotos, de muitas atividades impor-
tantes que passam em nossas co-
munidades e que a paróquia, como 
um todo, não tinha acesso a essa 
riqueza.

Este projeto  chegou nesta di-
mensão porque tivemos a graça 
de contar com tantos benfeitores. 
Manifestamos nossos sinceros 
agradecimentos ao seminarista 
Fernando, idealizador e instru-
mento importante para que a revis-
ta viesse à luz, e aos colaborado-

res, patrocinadores, diagramador e 
àqueles que trabalham na arte da 
impressão em nossa Gráfica Dio-
cesana.

Esta edição especial e festi-
va foi preparada com muito cari-
nho para você, caro(a) leitor(a), a 
quem agradecemos pelo apoio a 
esta iniciativa de comunicação em 
nossa paróquia.

Fraterno Abraço
Pe. Gelson de Souza

Pároco

UNIGASTRO
Endo sc o p i a   D ige s t i va CO A

TELE-ENTREGA

(28)3511-6787

(28)99956-4832

Servir bem para servir sempre
Rua Cariri, nº 7

Praça Elizio Imperial.Dra Maria Roseneli Scarton
(28) 3515-1287 e (28) 9 9908-6919

APRESENTAÇÃO



“A Palavra do Senhor permanece eternamente. E 
esta é a Palavra do Evangelho que vos foi anunciada” 
(1 Pd 1,25; Is 40,8). A Igreja sempre leu, proclamou e 
rezou a Palavra de Deus na liturgia. Bento XVI afirma-
va: “A celebração da Eucaristia, cuja primeira parte é 
a liturgia da Palavra, constitui a fonte e o ápice de tal 
leitura e meditação” (Africae Munus, 150).

A Exortação Apostólica Verbum Domini sobre a Pa-
lavra de Deus nos alega que: Deus pronunciou a sua 
Palavra eterna de modo humano; o seu verbo “fez-se 
carne” (Jo 1,14). Esta é a boa nova. Este é o anúncio 
que atravessa os séculos, tendo chegado até os nossos 
dias (VD 1).

De fato, a Palavra de Deus sempre foi lida, rezada 
e proclamada no seio da Igreja. A Sua escuta nunca foi 
apenas individual, privada, mas comunitária. A liturgia, 
a leitura comum, orante do povo de Deus, permanece 
no lugar privilegiado para a compreensão da Palavra, 
também porque precisamente, aqui, a leitura se torna 
oração e se une à oração de Cristo na Oração Eucarís-
tica, como afirmava Bento XVI aos párocos de Roma.

Hoje, Deus nos reúne em comunidade para celebrar 
e dialogar conosco na liturgia da Palavra. Deus chama 
e propõe as condições da aliança. “Cristo está presente 
na sua Palavra, pois é Ele quem fala, quando na Igreja 
se leem as Sagradas Escrituras” (SC 7).

Escritura e liturgia convergem no único fim de levar 
o povo ao diálogo, à obediência e à vontade do Senhor. 
A Palavra que saiu da boca de Deus e testemunhada nas 
Escrituras volta para Ele em forma de resposta orante, 
de resposta vivida, de resposta que brota do amor (cf. 
Is 55,10-11).

Assim, a Verbum Domini ressalta que “o lugar pri-
vilegiado no qual ressoa a Palavra de Deus, que edifica 
a Igreja, [...] é sem dúvida a liturgia. A Igreja cresce e 
se constrói ao ouvir a Palavra de Deus. Iluminados pela 
graça do Espírito Santo, precisamos superar uma litur-
gia racional da Palavra para chegarmos a uma liturgia 
do coração, pois como disse o Papa Francisco, a Pala-
vra de Deus deve tocar os corações.

Seminarista Cristian Vieira Batista
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

3518-5871

LITURGIA EM FOCO

www.fococontabil.cnt.br

3521-9951

A PALAVRA DE
DEUS NA LITURGIA
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Nesse mês de Setembro, mês da Bíblia, a nossa 
Igreja dá uma atenção especial à Palavra de Deus, 
para que seja mais abundantemente anunciada entre 
os fiéis, lida e meditada pelos cristãos em suas ca-
sas e em família, para que possam colocar em prática 
os ensinamentos de Jesus: Paz, Justiça Social, Amor, 
Fraternidade e Perdão... E evangelizando aqueles que 
ainda não O conhecem e que não tiveram uma ex-
periência íntima com o Senhor, capaz de fazer uma 
autêntica conversão de vida pessoal, familiar e comu-
nitária e a todos nós batizados,  para que tenhamos 
uma conversão diária em busca da santidade.

A Palavra de Deus é anunciada de várias formas 
e meios: nas igrejas com as missas, nas celebrações 
da Palavra, nos grupos de orações, nos retiros, na ca-
tequese, grupos jovens e nas casas com os grupos de 
Refletindo(círculos bíblicos), nas missões realizadas 
pelas nossas Comunidades Eclesiais de Base, nas Es-
colas de Teologia, na escola da Fé de nossa Paróquia, 
nos lares de Idosos, nos Hospitais, nos presídios, nos 
ambientes de trabalho, enfim, por vários outros locais 
e movimentos. Ela também é transmitida pela nossa 
Rádio Diocesana, pelos canais de Televisão e por esta 
Revista Palavra de Vida.

A Palavra de Deus é fonte de alimento espiritual 
para a nossa alma. SL 30(31), 4.15-16 “Pois só Vós 
sois minha rocha e fortaleza: haveis de me guiar e di-
rigir, por amor de vosso Nome. Senhor, em vós con-
fio. Digo: Sois vós o meu Deus. Meu destino está nas 
Vossas mãos”.

Dia 30/09, dia da Bíblia, celebramos a memória do 
grande “tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras”: 
São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja que tradu-

ziu com precisão a Bíblia para o latim (língua oficial 
da Igreja na época). Esta tradução recebeu o nome de 
Vulgata, a Bíblia oficial do Cristianismo.

Para ler a Bíblia com todo o proveito, o cristão ne-
cessita ser esclarecido a respeito de cada um dos 73 
livros que a compõem, sob quatro pontos de vista que 
se completam mutuamente: Em primeiro lugar, pos-
suir algumas noções sobre o gênero e as Particulari-
dades Literárias da obra. Em seguida, situar o escrito 
em seu Contexto Histórico, levando-se em conta as 
circunstâncias que causaram seu aparecimento, seus 
destinatários imediatos, etc. Essas indicações lhe per-
mitirão compreender bem as modalidades do Ensino 
Religioso dado pelo escritor a seus contemporâneos. 
Finalmente, saber colocar esse ensino no quadro da 
revelação total, no lugar que lhe cabe dentro da evo-
lução providencial em vista da Perfeição Cristã. Os 
4 aspectos enumerados: Literário, Histórico, Dou-
trinal e Cristão.

Terminamos recomendando ao leitor que procure 
desenvolver em si a consciência dos Cinco Sentidos, 
indispensável para conseguir uma verdadeira leitura 
Cristã da Bíblia: O Sentido da Fé vivida na Igreja, o 
sentido da História, o sentido do mo-
vimento progressivo da Revelação, o 
sentido da relatividade das palavras 
e – o que sintetiza tudo o mais – o 
bom senso.

A PALAVRA DE DEUS 
E A FORMAÇÃO DO CRISTÃO

Michel Pecini Scarpi
Vocacionado ao Diaconato Permanente

Atuação junto ao projeto Construtores da Solidariedade

CRESCER NA FÉ

(28) 2102-1600
www.penhascogranitos.com.br



O “Grito dos Excluídos” é um 
conjunto de manifestações 

populares que ocorrem no Brasil. 
O 1º Grito dos Excluídos foi rea-
lizado em Setembro de 1995, cujo 
lema foi “A VIDA EM PRIMEIRO 
LUGAR” e o objetivo naquele era 
aprofundar o tema da Campanha da 
Fraternidade (“Eras tu, Senhor?”), 
bem como, responder os desafios 
levantados na Segunda Semana So-
cial (Tema: “Brasil, Alternativas e 
Protagonistas). No ano de 1999, o 
“Grito” rompeu fronteiras e esten-
deu-se para as Américas.Embora a 
iniciativa esteja diretamente ligada 
à CNBB, desde o início diversos or-
ganismos participam do movimen-
to: as igrejas do Conselho Nacional 
de Igrejas Cristãs, movimentos so-
ciais, organizações e entidades en-
volvidas com a justiça social.

Tem como OBJETIVO GERAL 
valorizar a vida e anunciar a espe-
rança de um mundo melhor, cons-
truindo ações a fim de fortalecer e 

mobilizar a classe trabalhadora nas 
lutas populares. Denunciar a estru-
tura opressiva e excludente da so-
ciedade e do sistema neoliberal que 
nega a vida e quer nos impedir de 
sonhar.

Os EIXOS do “Grito” são: De-
mocratizar a Comunicação; Direi-
tos Básicos; Estado Fomentador de 
Violência; Que Projeto de País De-
sejamos? que Estado Queremos?; 
Participação Política é Emancipa-
ção Popular; Unir Generosas/os nas 
Ruas; e Uma Ecologia Integra.

As manifestações ocorrem no 
dia sete (7) de Setembro e são va-
riadas: celebrações, atos públicos, 
romarias, caminhadas, seminários e 
debates, teatro, música, dança e fei-
ras de economia solidária.

Este ano acontecerá o 23º Gri-
to dos/as Excluídos/as e, o lema 
será: “POR DIREITOS E DE-
MOCRACIA, A LUTA É TODO 
DIA”: Chama a nossa atenção para 
a urgência da organização e luta po-

pular frente à conjuntura em que o 
país vive hoje. Estamos diante de 
um cenário de retrocessos, muitas 
vezes com o apoio dos meios de 
comunicação social, de desmonte 
do processo democrático e da perda 
iminente de direitos dos trabalha-
dores, conquistados a duras penas. 
Situação que se agrava com a cor-
rupção política que tornou o Brasil 
um verdadeiro mar de lama. Porque 
este sistema não está preocupado 
em defender e resolver o problema 
da economia, por isso o Grito quer 
rediscutir esse sistema, propondo 
que a vida esteja em primeiro lugar.

SUGESTÕES DE COMO ORGANIZAR O GRITO
– Reunir ou criar uma equipe animadora e ou organiza-
dora que chame às reuniões, encontros de preparação, 
tanto local como estadual, garantindo a participação 
dos/as excluídos/as;
– Trabalhar a organização do Grito dos/as Excluídos/as 
articulada com os movimentos e as lutas do dia a dia, 
garantindo a criatividade no antes, durante e no depois 
do 7/9;
– Realizar uma coletiva de imprensa para divulgar o 
Grito;
– Escolher um símbolo que represente o lema do Grito.
– Priorizar uma linguagem criativa e simbólica (músi-
ca, teatro, poesia, redação, exposições, feiras, etc.).

ESTRUTURA ORGANIZATIVA
O Grito dos/as Excluídos/as conta com uma Coorde-
nação Nacional, Secretaria Nacional, Coordenações 
locais e estaduais. O diferencial é a rede de articulado-
res/as e voluntários/as espalhados/as pelos rincões do 
Brasil, que ajudam animar o processo de construção 
do Grito.
Faça uma visite o site (http://www.gritodosexcluidos.
org/historia/) e facebook (https://www.facebook.com/
grito.dosexcluidos/) e conheça melhor o “Grito”, en-
tenda os objetivos, a estrutura, saiba quais foram lemas 
dos anos anteriores.

6 revIStA PAlAvrA de vIdA

O GRITO DOS EXCLUÍDOS

IGREJA EM SAÍDA

Flávia Neves de Souza
Ministra da Palavra 

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora
Jerônimo Monteiro

Fontes:
- http://www.gritodosexcluidos.org/historia/
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Grito_dos_Exclu%C3%ADdos



Ano II, n. 13, Setembro de 2017

A FORÇA DA JUVENTUDE
NA CONSTRUÇÃO

DA CIDADANIA

7

JUVENTUDES E O MUNDO ATUAL

A Constituição Pastoral Gaudiun et Spes do Concí-
lio Vaticano II nos diz: “As alegrias e as esperanças , as 
tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo 
dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também 
as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias 
dos discípulos de Cristo”. Esta afirmação coloca em 
nosso horizonte cristão um imperativo ético e missio-
nário que nos identifica como construtores da socie-
dade. Somos protagonistas no meio ambiente em que 
vivemos. E ao falarmos em protagonismo, trazemos 
para perto de nós o tema da juventude que traz consigo 
entusiasmo e coragem, tristezas e angústias. Os jovens 
tem sobre si uma grande responsabilidade na constru-
ção do mundo e para isso possuem um grande vigor 
que deve encher o nosso coração de esperança. Porém, 
os jovens precisam saber que tem uma força e acreditar 
profundamente nela. O mundo precisa que os jovens 
acreditem em sua força. 

O Papa Francisco na JMJ 2013 se dirigiu aos jovens 
com estas palavras: “Coragem, ide em frente, fazei ba-
rulho! Onde estiverem os jovens, aí deve haver baru-
lho! Ide em frente! Na vida existirão sempre pessoas 
que vos farão propostas para desacelerar, para bloquear 

o vosso caminho. [...] Não! Ide contra a corrente nesta 
civilização [...], mas com os valores da beleza, da bon-
dade e da verdade. Queria dizer-vos isto... Sede uma 
juventude alegre!”. O “barulho” dos jovens precisa 
ecoar em todos os âmbitos da sociedade. Precisamos 
da força de transformação que cada jovem carrega den-
tro de si. E se um jovem é forte, imagina uma multidão 
de jovens acreditando em sua força. Realmente faz um 
grande “barulho”! 

Precisamos do jovem na economia, buscando colo-
car no centro de suas relações a pessoa humana e não o 
dinheiro. Precisamos dos jovens na política, dando-nos 
a esperança de que um outro cenário é possível. Preci-
samos na educação para colocar diante dos olhos das 
novas gerações, novos horizontes de vida. Precisamos 
na saúde, para darmos mais dignidade às pessoas em 
suas necessidades físicas, materiais e espirituais. Pre-
cisamos do jovem na Igreja para renovar nosso desejo 
de ver acontecer o Reino de Deus na vida das pessoas, 
das famílias e da sociedade. Assim, com a alegria e o 
protagonismo da juventude construiremos cidadãos e 
cidadãs mais conscientes do seu papel transformador 
no mundo. 

3522-4112 | 99964-3235

Padre Carlos Renato Carriço Gomes 
Vigário da Paróquia São Sebastião 

Pároco da Paróquia Sagrada Família de Soturno
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Seminarista Fernando recebendo os Ministérios de Leitor e Acólito

ACONTECEU

28 3036-2818
28 3036-5012

INSUMOS E FERRAMENTAS
PARA MARMORARIAS

FESTA DO SEMINÁRIO DIOCESANO
30 ANOS FORMANDO HOMENS DE DEUS

Aconteceu, em Cariacica no dia 
12 de agosto, a festa do Padroeiro 
do Seminário Maior, São João Ma-
ria Vianney, data importante para a 
Igreja de Cachoeiro de Itapemirim, 
pois neste dia, nossa Diocese cele-
brou os 30 anos da fundação do Se-
minário Diocesano.

Esta grande celebração contou 
com a presença de mais de 300 pes-

soas vindas de várias Paróquias de 
nossa Diocese, bem como a presen-
ça de nossos presbíteros, prestigian-
do este momento rico e celebrativo, 
junto com os seminaristas.

A Festa foi um grande e oportu-
no momento de fazer memória da 
História do Seminário bem como 
conquistas e desafios vivenciados 
por meio da Fé, diante dos testemu-

nhos de como Deus foi escrevendo 
Sua História na história do Seminá-
rio. Este Momento foi enriquecido 
pelo Reitor do Seminário Diocesa-
no Bom Pastor, o Pe Antônio Tata-
giba, que contou com colaboração 
da Dra. Margareth, testemunhando 
toda a história e trabalhos realizados 
nestes 30 anos de fecunda formação 
de Homens de Deus para servir à 
Igreja de Cachoeiro de Itapemirim.

Dom Dario Campos, nosso Bis-
po Diocesano, presidiu a Eucaris-
tia e expressando sua alegria de ser 
parte dessa história, cuidando e fa-
zendo com que o Seminário tenha 
sempre como missão gestar homens 
de Deus que, na Igreja serão presbí-
teros, pastores em nossas Comuni-
dade Eclesial.

Seminarista Wosley Guimarães Pansini
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
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Encerramento da Semana Na-
cional da Familia, e missa em 
louvor a Padroeira da Com. Sa-
grada Família

Festa da Padroeira Santa Clara 
de Assis.

Retiro dos Ministros

Encerramento da Semana Nacio-
nal da Familia, e missa em lou-
vor a Padroeira da Com. Sagra-
da Família

Missa na Escola Diaconal - Mi-
chel recebe os ministérios de Lei-
tor e Acólito.

Visita Pastoral no Setor Nossa Senhora do Amparo.

Missa  São Tarcisio - Patrono dos coroinhas

Missa em louvor a Santa Clara 
de Assis

Festa do setor Nossa Senhora do 
Amparo

Encontro de Catequistas em Je-
rônimo Monteiro
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SÃO MATEUS:
APÓSTOLO E EVANGELISTA

VIDA DOS SANTOS

Mateus significa “ Dom de Deus”. Também cha-
mado LEVI, era coletor de impostos, profis-

são já por si, detestada por todos, especialmente pelos 
judeus, porque favorecia a dominação romana. Os pu-
blicanos, cobradores de impostos, eram considerados 
como pecadores públicos, isto é, impuros. 

Nasceu em Cafarnaum e exercia a profissão quando 
Jesus o chamou para segui-Lo.  Seu primeiro contato 
com Jesus se deu enquanto estava trabalhando: “saindo 
daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na 
coleteria de impostos, e lhe disse”: “siga-me!” Ele se 
levantou e seguiu Jesus (Mateus 9, 9). “Depois, Ma-
teus preparou, em sua casa, um grande banquete para 
Jesus”. “Estava aí uma numerosa multidão de cobra-
dores de impostos e outras pessoas, sentadas à mesa 
com eles.” (Lucas 5, 27-28-29).  Como publicano, sem 
dúvida, sabia escrever e entendia, além de sua língua 
materna, o aramaico, hebraico e bastante o grego. 

 Foi um dos primeiros a escrever a vida de Jesus.  
Ele era um homem preocupado com a Catequese. Os 
fatos que conta nas suas narrações visavam sempre a 
ensinar algo sobre Jesus ou sobre o que Ele falou. Ele 
dá sabor à linguagem com a cultura judaica. Usa muito 
os simbolismo dos números, como por exemplo o nú-
mero 7, que  indica plenitude. De todos os evangelistas, 
Mateus é aquele que tem uma linguagem mais clara.  É 
representado pela figura humana de um homem, porque 
começa a escrever seu Evangelho dando a genealogia 
de Jesus. No Evangelho, Mateus apresenta Jesus com o 
título de Emanuel, que significa “Deus está conosco”.

Para Mateus, a Palavra de Jesus é sempre apresen-
tada como resultado de uma ação.  Ele organiza seu 
Evangelho em 5 livrinhos. Cada um tem sua parte nar-
rativa, isto é, conta um fato  e depois  escreve um dis-
curso. 

Mateus é um judeu convertido ao Movimento de Je-
sus. Ele escreve aos cristãos de origem judaica e em ge-
ral, aos seus compatriotas, por isso usa muito o Antigo 
Testamento e muitos termos em hebraico. 

Apóstolo e Evangelista, segundo a tradição, Mateus 
pregou pela Judeia, Etiópia e Pérsia. Fora do Evange-
lho, segundo Eusébio de Cesareia, em sua História da 
Igreja, a única referência a seu respeito é uma citação 
do bispo Papias de Hierápolis, do século II. Da sua ati-
vidade após o Pentecostes, se conhece somente as pá-
ginas do seu Evangelho, primitivamente redigido em 
aramaico. 

São Mateus morreu na Etiópia, apedrejado, quei-
mado e decapitado. Suas relíquias teriam sido trans-
portadas para Paestum. Depois, essas relíquias foram 
levadas para a cidade italiana de 
Salerno, onde até hoje se encon-
tram e são consideradas pelos mais 
crentes como verdadeiramente do 
santo. A Igreja Romana celebra sua 
festa em 21 de setembro, e a grega 
em 16 de novembro. 

São Mateus, rogai por nós.

Seminarista Wosley Guimarães Pansini 
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
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“No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra 
estava sem forma e vazia; as trevas cobriam o abismo 
e um vento impetuoso soprava sobre as águas” (Gn 
1,1-2). Com este texto inicia-se o Livro de Gênesis. 
Gênesis significa nascimento, origem. No livro pode-
mos distinguir duas partes:

1. Origem do mundo e da humanidade (Gn 1-11). 
Os dois primeiros capítulos narram a criação do mun-
do e do homem por Deus. São duas composições que 
procuram mostrar o lugar e a importância do homem e 
da mulher dentro do projeto de Deus: eles são o ponto 
mais alto (Gn 1,1 a 2,4a) e o centro de toda a criação 
(Gn 2,4b-25). Feitos à imagem e semelhança de Deus, 
possuem o dom da criatividade, da palavra e da liber-
dade. Os capítulos 3-11 mostram a história dos homens 
dominada pelo mal e, ao mesmo tempo, amparada pela 
graça. Não se submetendo a Deus, o homem rompe a 
relação consigo mesmo, com o irmão, com a natureza 
e com a comunidade, reduzindo a história ao caos (di-
lúvio) e a sociedade a uma confusão (Babel).

 2. Origem do povo de Deus (Gn 12-50). Nesta par-
te encontramos a história dos patriarcas, as raízes do 
povo que, dentro do mundo, será o portador da aliança 
entre Deus e a humanidade. O início da história do 

povo de Deus é marcado por um ato de fé no Deus que 
promete uma terra e uma descendência. A promessa de 
Deus cria uma aspiração que vai pouco a pouco se re-
alizando em meio a dificuldades e conflitos. A missão 
de Israel é anunciar e testemunhar o caminho que leva 
a humanidade a descobrir e viver o projeto de Deus: 
ter Deus como único Senhor, conviver com as pessoas 
na fraternidade, e repartir as coisas criadas, que Deus 
deu a todos.

Os capítulos 37-50 apresentam a história de José, 
preparando já o relato do livro do Êxodo, onde se apre-
senta a mais grandiosa ação de Deus entre os homens: 
a libertação de um povo da escravidão.

   Os relatos de Gn 1 a 11 não constituem fatos “his-
tóricos”, mas são leituras da história a partir da fé num 
contexto de exílio e choques culturais entre o povo de 
Israel e os povos do Oriente Antigo, de maneira espe-
cial os assírios e babilônios. Diante dessa situação, o 
povo começou a rever sua fé e sua vida, para dar sen-
tido a tudo isso que estava acontecendo. Essa resposta 
veio através do olhar sobre a cultura social, política, 
econômica e religiosa de seus opressores.

Muitos cristãos infantilizados na sua percepção re-
ligiosa, tem dificuldades para compreender a “verda-
de” quando se deparam com uma leitura contextuali-
zada desses textos. Uma leitura “fundamentalista” (ao 
pé da letra) de qualquer parte do Livro de Gênesis não 
conseguirá chegar à sua verdade mais profunda. E, por 
isso, não conseguirá lançar luz sobre a nossa existên-
cia no hoje de nossa vida. Para um bom entendimento 
é preciso abertura e liberdade interior num mergulho 
sério e interessado sobre o texto. O 4º Módulo da Es-
cola da Fé, que está sendo ministrado neste mês de se-
tembro, contribuirá em muito para uma boa interpreta-
ção dos onze primeiros capítulos do Livro de Gênesis. 
Venha participar conosco!

ESCOLA DA FÉ

Pe. Gelson de Souza
Pároco

GÊNESIS 1-11: 
A ORIGEM DO MUNDO E DA HUMANIDADE
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Testemunho
Vocacional

RESPOSTA DE AMOR

Dom Juarez Delorto Secco é natural de Cachoeiro 
de Itapemirim, filho de Alfredo (in memorian) e Mar-
celina, é caçula de sete irmãos.

Beny Bárbara / Responsável pela entrevista

1 - COMO SURGIU SUA VOCAÇÃO?
Quando estava terminando o cur-

so de Direito na Faculdade de Direito 
de Cachoeiro, fiz  um retiro Inaciano, 
chamado Encontro de Experiência Es-
piritual. Nesse encontro, recebi o cha-
mado de Deus, mas relutava, porque 
embora participasse da Igreja e tinha 
convivência com grupos de jovens, 
nunca havia pensado no sacerdócio. 
O chamado ficou ecoando na minha 
cabeça, no meu coração, até o dia que 
eu criei coragem para conversar com 
o pároco. Ele me encaminhou para os 
encontros vocacionais e comecei a 
interessar pela vida da Igreja. Depois 
fiz o estágio vocacional, fui aprovado 
e ingressei no Seminário Bom Pastor.

2 - COMO RECEBEU A NOMEAÇÃO? 
ESPERAVA INDICAÇÃO COM POUCO 
TEMPO DE SACERDÓCIO?

 Esperar, eu não esperava! Eu re-
almente achei que não aconteceria 
pela minha juventude, mas pela ne-
cessidade da Igreja. Foi uma surpresa 
para mim também, mas com a graça 
de Deus eu pude dizer meu “sim”, 
como Maria, Nossa Mãe Santíssima, 
e também como São Pedro, nosso Pa-
droeiro. 

Não esperava, tomei um susto. Eu 
estava numa reunião, quando o meu 
bispo me chamou para conversar. Ele 
começou a falar de outros assuntos, e 
vi que estava assustado.  ‘O que está 
acontecendo?’ Aí falou que a Nun-
ciatura havia ligado, que precisava 

conversar comigo e de uma resposta 
no mesmo dia. Logo pensei no pri-
meiro chamado de Deus à vida, e na 
promessa de obediência ao bispo. Ti-
nha toda uma circunstância para di-
zer não, mas pensei no sim de Maria, 
a serva do Senhor, e nos Santos da 
Igreja. Se dissesse não, estaria negan-
do a minha própria vocação, e assim, 
como poderia incentivar os jovens ao 
sacerdócio? Não tinha como voltar 
atrás. A Palavra de Deus diz que não 
podemos ‘colocar a mão no arado e 
olhar para trás’. Ela ensina ainda que 
devemos ‘avançar para águas mais 
profundas’. Muita coisa passou pela 
minha cabeça. Mas a vivência da fé, a 
confiança em Deus, na sua presença, 
que é sempre de salvação, decidi di-
zer sim. Assim o fiz.

3 - QUAL SEU LEMA EPISCOPAL?
Eu gosto muito do Evangelho de 

João, capítulo 15, sobre Jesus que é a 
Videira e nós os ramos. Nesta passa-
gem, há muito destaque para o verbo 
‘permanecer’. E o meu lema está vin-
do daí: ‘Permanecei no Meu Amor’. É 
Cristo quem fala aos seus discípulos 
para permanecer no Seu amor. Creio 
que o amor de Deus é tudo na vida da 
gente. Se falta amor, falta tudo. Deus 
é amor e essa é a vivência que quero: 
que eu tenho na minha vida e que eu 
quero também transmitir aos outros.

4 - ALÉM DESTA SURPRESA QUE O 
SENHOR CITOU, QUAL O SENTIMENTO 

APÓS ESTA NOMEAÇÃO?
O sentimento é de alegria, porque 

você sente o seu trabalho valorizado 
nesse sentido, desde o bom propósito 
do Seminário, pois isso vem desde lá, 
procurar ser bom pastor. Após a notí-
cia falaram assim: “por onde o senhor 
passou foi benção”. Isso acho que é 
resultado de um trabalho que foi feito 
nas paróquias por onde passei.

Um sentimento de alegria por isso 
também, pela minha dedicação e pela 
minha missão. Agora, também um 
pouco de tristeza por deixar a Dioce-
se de Cachoeiro. Vou para outra mis-
são, que eu ainda não conheço, mas 
já amo e já quero colocar nas minhas 
orações a Arquidiocese do Rio de 
Janeiro. Então, tenho essa alegria de 
servir a Deus nesta outra Igreja que 
quero amar e quero servir.

5- QUAL RECADO O SENHOR DEIXA 
A TODA A NOSSA DIOCESE DE CACHO-
EIRO?

Digo que vale a pena servir a 
Deus. A vocação é o grande tesouro 
da nossa vida. Nós precisamos mui-
to de estar servindo a Ele. Essa é a 
alegria de servir e, nessa alegria, nós 
estamos sendo chamados para este 
novo ministério fora da Diocese. 

Mas, para a Diocese de Cachoeiro 
de Itapemirim, em primeiro lugar o 
agradecimento, amo muito essa Igreja 
e vou continuar amando, ela perma-
necerá no meu coração.

Entrevista concedida ao Departamento Diocesano de Comunicação e ao 
Sistema de Comunicação da Arquidiocese do Rio de janeiro, com correções.



Vivemos no mundo e no 
mundo somos chamados a 

anunciar o Evangelho da Alegria 
com ardor, ousadia e criatividade. 
Sair do comodismo e anunciar a 
Boa Nova é a nossa tarefa. Cada 
batizado precisa cumprir a ordem 
de Jesus, descrita no Evangelho 
de Mateus 28,29, “ Ide e anunciai 
o Evangelho a todas as pessoas”, 
Como nos alerta o Papa Francisco: 
“ Tratar-se de abrir as portas e dei-
xar que Jesus possa sair. Muitas ve-
zes fechamos Jesus nas paróquias 
conosco, e não saímos e nem dei-
xamos que Ele saia. Abrir as portas 
para que Jesus vá, pelo menos Ele”. 
L´Osservatore Romano, 2313, pag. 
10”.

Como batizados, temos tam-
bém o dever e a tarefa de prover 
os recursos necessários para que a 
nossa Igreja Católica cumpra a sua 
missão. Aí entra a necessidade dos 
bens materiais. É difícil evangelizar 
sem a utilização de tais bens. Eles 
são necessários. Jesus precisou de-
les. Leia o evangelho de Lucas 8, 
1-3. Como Jesus, nossas comunida-
des também precisam de recursos, 
precisam dos bens materiais. Das 
velas às flores usadas para ornarem 
os nossos altares, do carro utiliza-
do para descolar para as celebra-
ções das missas, para assistir aos 
enfermos, ao microfone, à conta de 
luz, ao salário dos funcionários, da 
formação de lideranças ao sustento 
dos ministros ordenados, tudo tem 
custo, tudo possibilita a evangeliza-
ção. Quanto mais um católico toma 
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A CONVERSÃO 
PASSA PELA 

CONTRIBUIÇÃO

DÍZIMO

Pe. José Carlos Ferreira da Silva
Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Amparo

Coordenador da Equipe Diocesana do Dízimo

consciência de que é, por natureza, 
evangelizador, tanto mais ele opta 
em contribuir fielmente com sua 
comunidade por meio do dízimo.

Ao fazer sua contribuição, o ba-
tizado (a) está assumindo o seu lu-
gar vida da Igreja e dando sustenta-
ção a sua missão. A conversão passa 
pelos recursos materiais. Como diz 
o ditado popular, a conversão passa 
pelo bolso. Ser cristão exige par-
tilha, solidariedade, contribuição. 
O Papa Francisco tem expressado 
com clareza: A evangelização não 
é uma opção. É uma obrigação, 
conforme 1 Coríntios 9,16; É uma 
ordem no afirmar Mateus 28, 16-
20. Como cristão católico, além de 
irmos aqueles que são cristãos, para 
evangelizá-los, temos que ir além 
das nossas comunidades para dizer 
quem é Jesus aqueles e àquelas que 
não O conhecem.

O dízimo tem esse objetivo: pos-
sibilitar a evangelização. Contri-
buir com o dízimo é, sem dúvida, a 
melhor resposta que hoje podemos 

dar para que nossas comunidades 
tenham o suficiente para cumprir 
com a missão de anunciar Jesus. 
É claro que a evangelização não 
se resume ao dízimo, mas ela não 
acontecerá se não formos capazes 
de superar o egoísmo e a avareza, 
colocando parte do que temos a ser-
viço da Igreja.

Hoje, mais do que nunca, pre-
cisamos contribuir fielmente com 
o dízimo, ajudar a Igreja a lançar 
as redes em águas mais profundas. 
Por isso, sejamos dizimistas, seja-
mos fiéis ao anúncio do Evangelho, 
sejamos fieis à 
missão da Igre-
ja através da 
nossa contri-
buição mensal.
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Missas e Celebrações da Palavra
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DIA DE SEGUNDA-FEIRA NÃO HÁ ATENDIMENTO NA SECRETARIA PAROQUIAL

19h30: N.S.Aparecida

S. Sebastião
J C Redentor – Diác. Eloir
S Cristovão – Diác. Bosco
N. S. Graças
Enc. Caminhada Setor
S. Francisco e S. Clara
S. Sebastião - Michel S. Sebastião– Agostinianos

N.S. Fátima
S Judas – D. Bosco
São Brás
S. Judas Tadeu
N S Graças – D.  Batista
S. Sebastião

S. Sebastião
J C Redentor--D. Bosco
S Rita – Diác. Eloir
S. Família
S. Sebastião – D. Batista

Agostinho Simonato
Clube da Fé

S Judas Tadeu – Triduo 
D. Eloir

S Rita Cássia 
F. Padroeira Setor

S. Sebastião - D. Juarez

S. Sebastião – Missa Jovem

Salesianas

S. Cristóvão

8h
8h
8h

10h

17h
19h 8h

8h
8h
10h
17h
19h
19h

8h
8h
19h
19h
19h

19h30

19h30

19h30

19h

19h

6h30

19h30

16h: Parque Exposição
       Ordenação

7h: Carmelo
19h30: S. Luzia N. P.

7h: Carmelo
19h30: S. Teresinha

19h30: S. Edwiges 19h30: S. Marta19h: São Sebastião
19h30: C. Redentor- Festa

19h: S. Sebastião - Triduo

19h: São Sebastião
19h30: S. Luzia A. V. 
            Festa Setor S. Mateus



Síndrome do Pânico é também 
conhecida pela linguagem 

psiquiátrica como Transtorno do 
Pânico (TP).  É um tipo de trans-
torno de ansiedade no qual ocorrem 
crises inesperadas de desespero, 
desconforto e medo intenso de que 
algo ruim aconteça, mesmo que não 
haja motivo algum para isso ou si-
nais de perigo iminente. Esses sin-
tomas são manifestados tanto nas 
questões físicas quanto cognitivas 
(aprendizagem).

No mês passado, acompanha-
mos pela mídia o drama vivido por 
Pe. Fábio de Melo, que admitiu pu-
blicamente que está sofrendo desta 
doença. Por meio de seus relatos, 
conseguimos notar o quanto esse 
transtorno afeta a vida pessoal, so-
cial e profissional, comprometendo 
por completo nossa qualidade de 
vida.

Vale lembrar que a Síndrome do 
Pânico é diferente de uma crise de 
ansiedade momentânea, já que os 
sintomas são muito similares. Mui-
tas vezes acabamos confundindo 
um transtorno com o outro. Para 
ficar mais claro, é preciso entender 
o “problema” começando na iden-
tificação e intensidade recorrente 
de alguns sintomas da Síndrome do 
Pânico como: 

* Palpitações, coração acelerado 
ou taquicardia;

* Sudorese; 
*Dor ou desconforto Torácico;
*Medo de perder o controle ou 

“enlouquecer”;
* Medo de morrer; 

A Síndrome do Pânico é um 
tema sério, mas existe tratamento. 
Buscar ajuda de profissionais como 

psicólogos (terapia), psiquiatras 
(possível medicação) é uma alter-
nativa de grande importância e efi-
cácia, visto que será necessária uma 
mudança de hábitos e comporta-
mentos, ou seja, novo estilo de vida. 
Mas, a busca pelos profissionais 
não elimina nossa responsabilidade 
sobre nós mesmos. Então é preciso 
ficarmos atentos aos sinais físicos  e 
psicológicos. Perceber nosso corpo 
é também um sinal de cuidado para 
com nossa saúde.
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SÍNDROME DO PÂNICO: 
CONHEÇA UM POUCO MAIS

ESPECIAL

Josimar Pirovani Vieira
Graduando 8º Período de Psicologia




