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EDITORIAL

VOCAÇÃO:
chamado – resposta no amor
- Por Pe. Alci Monteiro Dias
Vigário Paroquial

O

mês de agosto é dedicado às vocações e, re etindo e
rezando esse tema, a Igreja deseja lembrar que cada
el, desde o seu batismo, é chamado livremente por
Deus para cooperar no seu eterno plano de amor. O Papa emérito
Bento XVI, em sua mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas
Vocações no ano de 2012, disse que “as vocações são dom do amor
de Deus”. O Senhor, por iniciativa própria e numa atitude de
completa abertura, nos amou primeiro: “não fomos nós que amamos
a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos seu Filho” (1Jo 4,10).
“Trata-se de um amor sem reservas que nos precede, sustenta e
chama ao longo do caminho da vida e que tem a sua raiz na
gratuidade absoluta de Deus”. Esse imenso amor de Deus está
presente na Criação, na caminhada do povo e, em especial, se
manifestou plenamente na pessoa de Jesus Cristo que assumiu sua
missão de vocacionado do Pai e lhe foi el até o m, servindo e
doando sua vida por amor.
Diante do amor de Deus, somos convidados a abrir nossa vida
e nosso coração respondendo, também com amor, ao chamado e
nos colocando à disposição para cooperarmos com Ele no anúncio
do Evangelho, deixando fruti car em nós os dons recebidos. Tal
atitude frente ao chamado de Deus não é uma troca, mas, uma vez
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nos sentindo amados gratuitamente,
desejamos dar uma resposta para
que esse amor se prolongue em
nossa vida diária. Nesse sentido, a
vocação não é somente fazer algo,
executar muitas tarefas, ter uma
porção de “cargos” na Igreja, mas,
sobretudo, dizer um sim no amor, o
qual vai na direção de Deus e do
próximo. Em outras palavras, somos
chamados para servir espalhando o
a m o r d e D e u s o n d e e s t a m o s,
especialmente em nossa
comunidade.
No contexto da Igreja,
vocacionada em sua raiz, a vocação
tem um signi cado todo especial,
pois indica um chamado de Deus que
vem ao nosso encontro e deseja
contar conosco. A vocação nasce e
cresce na fonte do amor de Deus e se
rma no seio da Igreja, Povo de Deus,
onde cada batizado é chamado para
o serviço da comunidade. A vocação,
assim, é um dom para servir aos
demais. Partindo do princípio de que
todos somos chamados e temos dons
recebidos de Deus, perguntamos:
qual o seu dom? Você tem se
colocado a serviço? Como tem
respondido ao amor de Deus? De que
maneira tem ajudado a sua
comunidade? Qual tem sido seu
comprometimento com a construção
de um mundo mais de acordo com o
projeto de Deus? Eis aí a nossa
vocação!
“Senhor, chamaste-me,
aqui estou!”

PASTORAL

A família paroquiana, como vai?
Por Nilza Néri e Agenor Pizetta
Coordenadores Paroquiais da Pastoral Familiar
Festa da Unidade, valorizando a Família
Paroquiana, em sua identidade, pertença,
comunhão, serviço e tendo a GRATIDÃO como um
sentimento muito importante para o crescimento
familiar;
Ÿ Em parceria com a Pastoral da Catequese, visitar as
famílias dos catequizandos, neste mês de agosto e
seguintes;
Ÿ Algumas comunidades promovem “Jantar
Dançante” para as famílias da própria
comunidade;
Ÿ Valorização da Semana da Família nas
Comunidades, de 11 a 17 de agosto, com re exões
do subsídio “A Hora da Família”, que este ano
re ete o tema: A Família, como vai?
Ÿ Ter NOVEMBRO como mês temático para a família.
Que todo o Sim Familiar Paroquial, seja nossa
resposta a Deus, contribuindo para que nossas famílias
permaneçam de pé, juntos de Maria, nossa Mãe, tos
em Jesus, pois cremos que “Família que reza unida,
permanece unida”.
“...e já se pode ver o milagre acontecer.” Sagrada
Família, rogai por nós!!!
Ÿ

“Encham as talhas com as minhas graças!”
ste ano, nossa Paróquia tem se dedicado, de forma muito carinhosa, À
FAMÍLIA. Vimos buscando, através dos círculos bíblicos, pastorais,
movimentos, associações, Celebrações Eucarísticas e da Palavra e do nosso
cotidiano re etir, formar, ouvir, visitar, celebrar e valorizar esta Instituição Sagrada, à
qual Deus conferiu valores próprios e intocáveis, para que ela possa realizar os seus
eternos desígnios.
Diante do chamado de Jesus “Vem e segue-me” (Lc 18,22), a resposta deve ser
tornar nossos lares santuários da vida, do amor, da alegria, do perdão, do
companheirismo, do diálogo, da oração, da vivência e do crescimento da Fé.
O Documento 109 da CNBB - Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja
no Brasil (2019-2023), nº 138, nos diz: Entre todas as realidades que compõem as
comunidades de fé, a família demanda atenção renovada. A exortação Apostólica
Amoris Laetitia nos impele a ir ao encontro das famílias, com atenção especial e ternura
de quem coloca uma ovelha ferida no colo. A família é ponto de chegada para nossa ação
pastoral e ponto de partida para a vida comunitária mais ampla. “O amor vivido nas
famílias é uma força permanente para a vida da Igreja” (AL, n.88). Ir ao encontro das
famílias, em sua realidade concreta, com as luzes e sombras e com as contradições
inerentes à condição humana e acolhê-las na comunidade eclesial há de ser meta de
toda comunidade.
No nº 139 o documento coloca que a proximidade com as famílias em sua
condição real de vida ajudará a experimentar a misericórdia de Deus que, em Jesus, se
aproximou da viúva que enterrava o seu lho único (Lc 7,11-17), da sogra de Pedro, que
sofria doente (Lc 4, 40-56), de Jairo e sua lha que estava morrendo (Lc 8, 40-56) e de
outras famílias e pessoas que necessitavam da sua presença, da sua palavra e da sua
consolação.
Permita-nos Deus continuar este caminho, orientados à Luz da Palavra, dos
documentos, das Diretrizes, em comunhão Diocesana e Paroquial, continuar e fortalecer
estes passos que juntos estamos dando, pois cremos que Família evangeliza Família.
Assim, seguem algumas ações que estão sendo vivenciadas, valorizadas e
priorizadas, embora saibamos que o caminho é longo:
Ÿ Celebrar as famílias no primeiro domingo de cada mês;
Ÿ Reuniões paroquiais periódicas da Pastoral Familiar, fazendo um caminho de
unidade e dando passos para a formação da Pastoral Familiar nas comunidades que
ainda não possuem; dando continuidade às visitas comunitárias;
Ÿ Participação da formação do INAPAF (Instituto Nacional da Família e da Pastoral
Familiar), em comunhão com toda a Diocese;
Ÿ Encontro Conjugal Paroquial, realizado anualmente em maio;
Ÿ Participação do Encontro Conjugal Paroquial na Feira da Bondade, que este ano
acontecerá nos dias 13,14 e 15/9;
Ÿ Acolhimento e preparação dos noivos para o Sacramento do Matrimônio;

E

Preparação para o Sacramento do Matrimônio, Com. São José Operário

Preparação para o Sacramento do Matrimônio na Paróquia
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MATÉRIA DE CAPA

Mostra-me, Senhor,
os teus caminhos
- Por Padre. Antonio Romulo Zagotto

N

o mês de agosto a Igreja olha e reza pelas vocações de
todos os tipos. Em sentido geral, vocação é a inclinação
da pessoa para determinado ofício ou pro ssão. Num
sentido mais especí co, na Igreja, é o chamado, o apelo que Deus faz a
cada pessoa para cumprir uma função ou serviço ou missão no mundo.
A iniciativa vocacional é sempre de Deus, mas Ele pode se servir das
mediações: acontecimentos, outras pessoas. Cabe ao homem escutar,
descobrir o chamado de Deus e estar disponível para seguir este
chamado, seja ele qual for.
O chamado fundamental é o CHAMADO À EXISTÊNCIA: Deus
nos chamou à vida e nos criou à sua imagem e à 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.
Além da vocação fundamental à existência, os cristãos têm cada
um, uma VOCAÇÃO ESPECÍFICA, isto é, um é PADRE, um é LEIGO, outro
RELIGIOSO, CASADO, SOLTEIRO, etc. VOCAÇÃO MATRIMONIAL, o
casamento, é um chamado bem de nido dentro da Igreja. Instituído
pelo próprio Jesus Cristo, o matrimônio é uma íntima comunidade de
vida e de amor. Além do matrimônio temos a VOCAÇÃO SACERDOTAL:
o padre é alguém escolhido por meio do povo e consagrado a Deus
para o serviço deste mesmo povo nas coisas que se referem a Deus e à
construção do Reino de Deus na comunidade. Seu papel é continuar a
missão de Jesus Cristo, o único e eterno sacerdote. O padre é o
representante de Deus junto ao povo e do povo junto a Deus. Em
seguida temos a VOCAÇÃO RELIGIOSA. Religiosos são cristãos que
dedicam sua vida toda a Deus e aos irmãos, através da vida
comunitária e vivendo a consagração dos votos de pobreza,
obediência e de castidade. O grande amor que os religiosos têm a Deus
se reverte num grande amor ao próximo, especialmente aos mais
pequeninos, com os quais Jesus se identi ca. Devemos também
re etir sobre a VOCAÇÃO LEIGA. 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 nas nossas Comunidades 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 4. Festa do padroeiro dos padres, São João Maria
Batista Vianney, o Cura d'Ars. Tive a alegria de visitar Ars, na França, por
quatro 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
a d m i rá v e l f e c u n d i d a d e d e s e u
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 à 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.

MATÉRIA DE CAPA

Ser catequista: uma vocação
Por Vanda Lúcia das Neves Dardengo
Coordenadora Paroquial da Pastoral da Catequese

C

omo vimos no artigo da página anterior, os
leigos(as) realizam a sua missão nas realidades em
que vivem. Mas, além dessa presença “dentro das
várias instituições do mundo como fermento, luz e sal”, também
somos chamados a colocar nossos dons e carismas a serviço da
comunidade eclesial. Neste Mês Vocacional, em que também
comemoramos o Dia do Catequista, vamos re etir sobre a
vocação de catequista, tão essencial às comunidades.
A vocação de catequista é um chamado de Deus, a
resposta é a adesão, um compromisso que se origina no nosso
batismo e se con rma na crisma, levando-nos a ser seguidores
de Jesus Cristo. “Vem e segue-me” (Mc 2,14) é o convite de Jesus, o
chamado a ser cristão, a inserir-se na comunidade e a colaborar
no anúncio da Palavra de Deus.
A mensagem do Papa Francisco não deixa dúvidas sobre o
signi cado de ser catequista, seu chamado, seu caminhar e seu
dinamismo: “O catequista, caminha a partir de Cristo e com Ele, não
é uma pessoa que parte de suas próprias ideias e gostos, mas se
deixa olhar por Ele, porque é este olhar que faz arder o coração.
Quanto mais Jesus toma o centro da nossa vida, mais nos
impulsiona a sair de nós mesmos, nos descentraliza e nos faz mais
próximos dos outros”.
A missão do catequista é um caminhar constante,
deixando que Cristo se torne o centro de nossa vida, que nos faça
viver um ardor missionário, levando-nos a olhar o próximo, amar
os pequeninos, acolher e ser acolhido.
O catequista é alguém que faz a experiência de Deus.
Quando, nas várias fases de nossa vida, somos chamados “a
navegar... nas águas deste mar... eu quero me encontrar... não
posso mais fugir”, mergulhamos no seguimento a Jesus levando
conosco nossas angústias e questionamentos: Quem somos?
Como estamos nos relacionados com Deus? Com os outros?
Conosco mesmos? São perguntas da nossa existência, das
nossas razões, que norteiam nossas escolhas e nossos caminhos.
Estamos sempre à procura de Deus e somos conduzidos em
direção ao seu mistério, à sua mistagogia, compreendida como
experiência de Deus em seu mistério amoroso e libertador, e,
ainda que sem compreendê-lo totalmente, sentir arder o
coração e in amar a alma.
Ser catequista nos contextos de hoje e diante de situações
desa adoras, exige uma intimidade profunda com Deus que
chama e dá sentido à existência. Somos convidados a entrar na
“barca” de Jesus, enfrentar tempestades, sentir medo e percorrer,
no mar da vida, “aventuras” com Jesus.

Em cada catequizando, estamos
vivendo a certeza do amor de Cristo em
seus ensinamentos. Devemos
proporcionar a eles a experiência do
encontro amoroso com Jesus, na
esperança de que eles sejam agentes de
transformação na família, na
comunidade e na sociedade.
E você, já sentiu o chamado de
Deus em sua vida? Deixo aqui um
convite: vamos caminhar juntos, vamos
catequizar!
Como você sentiu o chamado
para ser catequista?

“

O convite para ser catequista ocorreu
quando fui a um encontro da comunidade
no dia da catequese, e percebi que eram
poucas catequistas e muitas crianças.
Ser catequista é poder ensinar o amor
de Deus para aqueles que estão iniciando
a vida cristã.

”

Amanda Marangonha – Com. São Judas Tadeu

“

O meu chamado veio através do meu
ﬁlho. Levava-o para a catequese, e ﬁcava
esperando. Foi quando recebi o chamado
para ajudar na catequese. E, desde estão,
estou como catequista. Deus usa várias
formas para fazer o seu chamado.
Eu escutei e hoje estou aqui, tentando
dar o meu melhor para ajudar
no seu Reino.

”

Regina Felicio – Com. São Paulo Apóstolo

“

Sempre tive vontade de participar
da catequese, mas tinha medo de
assumir quando me convidavam para
ajudar. Faz quase 2 anos que aceitei
participar da Pastoral do Batismo.
Sou apaixonada pela Pastoral,
a gente aprende mais que ensina.

”

Regina Felicio – Com. São Paulo Apóstolo

Encontro de Formação de Catequistas

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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FORMAÇÃO BÍBLICA

O Pentateuco
- Por Pe. Walter Luiz
Pároco

N

o que segue, vamos apresentar os 46 livros do
Antigo Testamento (AT) segundo aquela ordem
em que estão agrupados na Bíblia. Para termos
uma visão global, diremos uma palavrinha sobre cada um deles.
Comecemos pelo Pentateuco. Como já dissemos, é
formado por cinco livros. Segundo uma tradição, começaram a
ser escritos pelo ano de 1250 antes de Cristo. Portanto, há três mil
anos aproximadamente. Os cinco livros do Pentateuco são:
Gênesis: “Gênesis” é uma palavra grega, signi ca “origem”.
De fato, o Gênesis é o livro que narra a origem do mundo e do
homem, a corrupção da humanidade e o Dilúvio. Conta-nos
também a formação do Povo de Deus e a história dos Patriarcas:
Abraão, Isaac e Jacó. Destaca-se a Aliança que Deus faz com seu
Povo. Essa Aliança, feita inicialmente no paraíso terrestre, foi
rompida por nossos primeiros pais. Depois Deus a renovou com
Noé, após o Dilúvio (Gn 9,9-13). Mas, sobretudo com Abraão,
com sua posteridade, Deus vem estabelecer a sua Aliança (Gn
15,1-18). É propriamente com Abraão que tem origem o Povo de
Deus, que se chamou Povo de Israel.
Êxodo: “Êxodo” é uma palavra latina, que signi ca “saída”.
Este livro trata, pois, da saída do Povo de Deus do Egito. O povo
hebreu, com o passar do tempo, foi se tornando escravo no Egito,
que era uma terra de pagãos. Então Deus dá a Moisés a missão de
tirar o seu povo dessa escravidão. O Livro do Êxodo narra como
isso aconteceu e como foi a passagem de Israel pelo Mar
Vermelho e pelo Deserto. Em todos esses acontecimentos
manifestou-se de maneira extraordinária o poder de Deus. Um
ponto importante dessa caminhada para a Terra de Canaã ou

Revista O Pescador Agosto de 2019

Terra Prometida é a Aliança realizada no
Monte Sinai. Por intermédio de Moisés,
Deus instituiu os Dez Mandamentos ou
Decálogo, que é uma espécie de “carta”
dessa Aliança (Ex 19,5-6). Esse Livro é
uma espécie de coração pulsante do
Antigo Testamento por causa da
Aliança, pois no AT tudo girava em torno
da Aliança. Portanto, sem entender o
Êxodo não se entendem os demais
Livros da Bíblia Sagrada.
Levítico: Levi era um dos doze
descendentes de Jacó. E Deus
consagrou os descendentes de Levi ao
ser viço do culto divino, tanto
sacerdotes como os levitas. Daí é que
vem o nome do livro: “Levítico”. É um
livro que trata das leis sobre o culto
divino. Uma espécie de “ritual” dos
sacrifícios oferecidos a Deus naquele
tempo. Por isso, as prescrições do
Levítico, hoje, não têm mais aplicações.
Números: Chama-se Números
por causa dos recenseamentos e séries
de números nele contidos. Narra a parte
nal da caminhada do povo de Israel
pelo Deserto, do Sinai até a entrada na
terra de Canaã. Supõe que o Povo de
Deus já estivesse organizado em Doze
Tribos. Fala das lutas que os israelitas
enfrentaram perante o povo que
ocupavam as fronteiras da Palestina ou
da Terra Prometida.
Deuteronômio: São leis que
devem ser obedecidas elmente
q u a n d o o Po v o e n t r a r n a Te r r a
Prometida. Deus promete a bênção e a
felicidade para quem for el, e promete
a maldição e a desgraça a quem for
in el. É belo livro, que mostra a
superioridade de um Povo que tem
uma religião revelada por Deus.
“Deuteronômio” quer dizer “Segunda
Lei”.

FÉ E VIDA

A importância dos pais no
amadurecimento da fé de seus ﬁlhos
Por Marcellus Grilo – Vocacionado ao Diaconato

"Estai sempre prontos a responder para vossa defesa a todo aquele passam a ser instrumentos de
educação na fé. Com esses
que vos pedir a razão de vossa esperança (fé), mas fazei-o com
testemunhos, na conversão dos
suavidade e respeito." (1 Pd 3,15)
lhos, vislumbramos alcançar o que

A

fé é um dom de Deus dado a todos os seus lhos,
independentemente de professarem a fé em Deus.
Durante a nossa vida, precisamos deixar que a nossa fé
em Deus seja desenvolvida e amadurecida com a ação do Espírito
Santo. Esse “trabalho” deve ser diário, na dimensão espiritual, mas
também, no que for possível, dentro de um entendimento racional,
como São Pedro nos fala em sua carta. Isso não signi ca reduzir a fé a
um conceito racional, pelo contrário, mas solidi car, numa
espiritualidade madura, os fundamentos da nossa fé: em que
acreditamos, porque acreditamos e para que acreditamos.
Como escreve o lósofo e teólogo Romano Guardini, em seu
texto “A trajetória da fé”, a forma de uma pessoa expressar a fé em Deus
é diferente em cada fase da vida: na criança é diferente à do adulto, que
é diferente à do idoso, apesar de ser a mesma fé em Deus. São etapas
diferentes de expressão durante as fases de vida de qualquer pessoa,
em que o desenvolvimento dessas etapas não ocorre de forma linear,
mas uma fase sobrepõe a anterior, deixando, com isso, a anterior de
existir.
Por isso a importância do amadurecimento da fé, pois as
crianças têm maior necessidade de uma referência familiar e/ou uso
amuletos para expressar a sua fé. Se a família não ajuda nesse
amadurecimento da fé, ao se tornarem adolescentes e adultos ainda
terão uma fé “infantilizada”, dependente dos familiares para defendêla, tornando-os vulneráveis a qualquer argumento do mundo para
desestabilizar a sua fé em Deus. Não é incomum lhos que possuíam
uma vida de Igreja regular passarem a viver de forma totalmente
indiferente quando vão para a faculdade, pois é nessa fase, muitas
vezes longe dos pais, que precisam de uma fé madura para estar
“prontos a responder para vossa defesa a todo aquele que vos pedir a
razão de vossa esperança (fé)”, defesa, principalmente, contra o
relativismo.
Com isso, ca claro como é importante os pais terem uma fé em
Deus madura, bem fundamentada, pois é na fase em que os lhos são
crianças e dependem da referência da fé dos pais que eles podem
ajudar os lhos a fazer essa caminhada de amadurecimento, com a
ajuda do Espírito Santo. Pais que conseguem expressar de forma clara
em que acreditam e porque acreditam, como os apóstolos zeram nas
primeiras comunidades, como é escrito em Atos dos Apóstolos,

Santo Inácio ensina: uma santa
indiferença, onde ser rico ou pobre,
ter saúde ou estado de doente não
faz diferença, desde que nos leve a
“louvar, reverenciar e servir a Deus
nosso Senhor”.
Mas, como amadurecer a fé?
Acredito que uma orientação esteja
em Atos dos Apóstolos:
"Perseveravam eles na doutrina dos
apóstolos, nas reuniões em comum, na
fração do pão e nas orações” (At 2,42).
Aqui vemos a impor tância da
perseverança nas doutrinas que a
Igreja Católica Apostólica ensina, ao
mesmo tempo que reforça a
importância de a Igreja se manter el
ao testemunho apostólico; a
importância da vida em comunidade,
a qual permite, nas “reuniões”, a vida
f rate r n a , a v i d a e u c a r í s t i c a , a
reconciliação e a vida de oração diária
com a Palavra de Deus, que deixo
como sugestão a Leitura Orante.

Tel.: 28 3522-9766 | 28 3522-6168
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ACONTECEU

Novena de São Pedro

E

ste ano, mais uma vez, tivemos a alegria e a graça de celebrar a Novena de São Pedro, padroeiro da
nossa Paróquia e da Diocese de Cachoeiro. Momento de oração, integração, confraternização e de
muito comprometimento e trabalho por parte das comunidades.
A novena teve início no dia de Corpus Christi, oportunidade em que o Pe. Antônio Valdeir, recémordenado presbítero, presidiu sua primeira missa na Paróquia. Nesse mesmo dia, à noite, aconteceu o 2º Festival Paroquial de Música. Dentro do espírito de
integração dos festejos, o Festival de Música buscou envolver as comunidades-irmãs em torno de músicas que tivessem como tema a história e a espiritualidade
do Padroeiro São Pedro. Foram quatro músicas inscritas, cabendo o primeiro lugar às comunidades-irmãs Nossa Senhora do Carmo e Catedral, seguidas das
comunidades-irmãs Mãe Peregrina e São Bento; Nossa Senhora da Glória e São José Operário.
A novena prosseguiu até 28 de junho. Em comunhão com outras paróquias, as missas foram celebradas por um padre convidado, e a liturgia, preparada
pela sua respectiva paróquia. Também houve a animada participação do Seminário Bom Pastor.
No pátio da Catedral, muitos encontros, confraternização e comidas deliciosas. Pe. Walter Luiz, pároco e administrador diocesano, Diác. Naldinho,
coordenador do CPP, e Gilberto Louzada, coordenador do CPC-Catedral, manifestam seus agradecimentos a todos que contribuíram para a realização da Novena.
São Pedro, rogai por nós!

2º Festival Paroquial de Música

“

O Festival Paroquial de Música
foi uma excelente iniciativa

para integrar pessoas da mesma comunidade
e de outras comunidades entre si.
O convite para nos apresentarmos num dos
Apresentação da Comunidade São José Operário

Apresentação das Comunidades Nossa Senhora do
Carmo e São Pedro

dias da Novena também foi muito válido.
Desde os ensaios, nos reunimos – jovens
e adultos – em torno da música
e da Palavra de Deus num ambiente
de muita fraternidade.
Que venham outros festivais!

”

José Paineiras Filho – Comunidade Mãe Peregrina

Apresentação das Comunidades Mãe Peregrina e
São Bento

Apresentação da Comunidade Nossa Senhora da
Glória

Equipes de Coordenação e de Apoio

Funcionários e voluntários responsáveis pela montagem Membros do CPC-Catedral e funcionários: suporte para
a realização da Novena
e desmontagem das barracas

Diáconos Naldinho e Miguel e Gilberto, sorteando a rifa

Tel.: 28 99918-0140 | 28 99881-1925
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Festa do Padroeiro São Pedro

Comunidade Santa Terezinha

Comunidade Nossa Senhora das Graças

Comunidade São Paulo Apóstolo

Comunidades São Bento e Nossa Senhora
Aparecida

Comunidade São José – Sumaré

Comunidade Jesus de Nazaré

Comunidade São Judas Tadeu

Comunidade Nossa Senhora da Glória

Comunidade Nossa Senhora da Paz

Comunidade Matriz – Catedral

Comunidade Senhora Sant’Ana

Comunidade São José Operário

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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Festa do Padroeiro São Pedro

Comunidade Mãe Peregrina

Comunidade São João Batista

Comunidade Nossa Senhora do Carmo

Comunidades Mãe Rainha

Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Comunidade Nossa senhora de Fátima

Comunidade São José de Anchieta

Equipe da Cozinha

Pastoral da Juventude

GEV – Grupo Esperança Viva

Cursilho de Cristandade

Missa presidida por Frei Laércio – Paroquia Nossa
Senhora da Consolação

Missa presidida por Padre Evaldo – Paróquia Nosso
Senhor dos Passos

A Diocese festeja o seu padroeiro – Procissão de
São Pedro

Missa Diocesana presidida por Dom Luiz Mancilha
Vilela
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ACONTECEU

Festa das Comunidades

A COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA celebrou os festejos do seu Padroeiro com um Tríduo, realizado de 21 a 23/6, ocasião em que
recebeu a visita das comunidades São Judas Tadeu (Catedral), Santa Rita de Cássia e Sagrado Coração de Jesus (Paróquia São Filipe). Esse importante
momento da vida da comunidade foi encerrado com uma missa presidida pelo Pe. Antônio Valdeir e preparada pela comunidade-irmã Santa
Terezinha, seguida de procissão.

Noite de caldos na COMUNIDADE SÃO PAULO APÓSTOLO aconteceu no dia 6 de julho

De 7 a 11/7, a COMUNIDADE SÃO BENTO esteve em festa para celebrar o seu padroeiro, com o tema “São Bento, modelo admirável de santidade
para nossos tempos”.

Com muita alegria, a COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO celebrou a solenidade de sua padroeira no dia 16 de julho.

Anuncie aqui!
Rodovia Gumercindo Moura Nunes, Km 7 - Santa Rosa - Vargem Grande de Soturno - Cachoeiro de Itapemirim/ES
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Feira da Saúde
Feira da Saúde promove ações de qualidade de vida
No dia 6 de julho, foi realizada a 5ª Feira Paroquial da Saúde. Tendo Jesus como modelo, a Pastoral da Saúde, responsável pelo evento,
trabalha assistindo aos doentes e buscando promover uma vida melhor. Passaram pela Feira cerca de 150 pessoas, a quem foram oferecidos
diversos serviços: orientação com dentista, médico, sioterapeutas, psicólogos, fonoaudióloga e advogadas; remédios toterápicos; vacinação;
aferição de pressão arterial e glicemia; cabeleireiro; manicure e consultas ao Procon, dentre outros. Ainda teve um lanche saboroso para os que
colaboraram na realização da Feira, encerrada com a celebração da Eucaristia. A coordenadora paroquial da Pastoral da Saúde, Zélia Ana Vanini
Macatrozo, registrou o seu agradecimento “à equipe da Pastoral da Saúde, que organizou o evento, e aos os pro ssionais que dedicaram o seu tempo
para o bem do próximo”.

Equipe Pastoral da Saúde e pro ssionais
colaboradores

Pretinha, Rita e Gabriela, agentes da
Pastoral da Saúde

Orientações com sioterapeutas

Orientações sobre prevenção odontológica

Aferição de glicemia e de pressão arterial

Fitoterapia

Equipe de psicólogos

Vacinação

Barbeiro

12 Revista O Pescador Agosto de 2019

ACONTECEU

Festa da Unidade Paroquial
Com muitos motivos para celebrar e agradecer a Deus, as comunidades da Paróquia São Pedro se reuniram no domingo, 21/7,
para a Festa da Unidade Paroquial. Houve Missa Solene, presidida pelo Pe. Walter Luiz, seguida de almoço comunitário, para comemorar
os 163 anos de criação da Paróquia, celebrar as famílias e agradecer a todos que trabalharam na Novena de São Pedro.
A história da criação da Paróquia e das comunidades foi lembrada no início da missa e, ao nal da Celebração, houve a troca dos
estandartes entre as 19 comunidades, que passam a ter novas comunidades-irmãs. Um alegre momento de agradecimento a Deus,
confraternização e reconhecimento ao trabalho das comunidades!

Participação das Famílias na Missa

Recordação da história das comunidades – São
João Batista

Recordação da história das comunidades – São
José (Família)

Recordação da história das comunidades – Nossa
Senhora das Graças

Recordação da história das comunidades – São
José de Anchieta

Gente pequena crescendo na fé

Sacramento que nos une a Deus e aos irmãos

Troca dos estandartes

Troca dos estandartes

Grupo musical ‘‘Servos por Amor’’

Equipe de Acolhida e Dízimo da Comunidades
São Pedro – Catedral

Almoço de confraternização das famílias e
Comunidades
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PASSATEMPO

RECEITA

COSTELINHA

INGREDIENTES

·1 kg de costelinha de porco
(peça, aproximadamente)
·1/2 limão
·1 xícara de catchup
·1/2 xícara de mostarda escura
·1/2 copo de vinagre
·1 colher de sopa de açúcar
·Sal e pimenta do reino a gosto
MODO DE PREPARO
MASSA:

1. Em uma panela de pressão, coloque 3 colheres
de sopa de óleo.
2. Coloque a peça de costelinha meio "dobrada"
para que caiba dentro da panela.
3. Por cima, coloque o catchup, mostarda,
pimenta, sal, açucar e vinagre (ou caso queira,
substitua esses temperos por um tubo de molho
barbecue pronto).
4. Acrescente dois copos de água, tampe a panela
e cozinhe por aproximadamente 50 minutos.
5. Retire da panela de pressão com cuidado para
não desmanchá-la.
6. Coloque a peça em uma assadeira untada,
regue com o molho ou acrescente mais molho
barbecue.
7. Leve ao forno alto até que que com a crosta
crocante.
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CALENDÁRIO

Paróquia São Pedro - Catedral - Calendário de Agosto de 2019

PAI, palavra que
por si só já inspira
FORÇA, SEGURANÇA
E PROTEÇÃO.
Ser pai é amar além
do que se pode entender,
é ser pilar de uma vida,
é ser herói sem saber voar!

