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EDITORIAL

Maria, amor materno que inspira
a nossa caminhada
- Por Padre Tiago Malanquini

M

aio, mês de Maria, mês das mães. Maria é a
mãe de Deus e a nossa mãe. Ela ilumina
nossa caminhada de lhos e lhas de
Deus e inspira tantas mulheres em sua missão de serem
mães no mundo de hoje, tão marcado em alguns lugares
pelo desamor. Maria, Nossa Senhora, ajuda a tantas mães a
darem o toque da misericórdia divina em suas famílias.
1º de Maio, data em que se celebra o Dia do
Trabalho, a Igreja faz memória de um santo muito querido e
importante, São José Operário, o carpinteiro que acolheu e
cumpriu a missão de ser o pai adotivo de Jesus, dando
conformação à Sagrada Família. Dia 15 de maio se
comemora o Dia Internacional da Família e é bom que nós,
cristãos católicos, saibamos promover e celebrar a família,
q u e é d o m d e D e u s, I g re j a d o m é s t i c a e p a r t e
importantíssima da sociedade. Se a família não for
valorizada, di cilmente a vida humana será respeitada.
A Igreja nos ensina que cada ser humano é querido e
amado por Deus. Por isso, a Doutrina Social da Igreja nos
aponta os caminhos para promovermos a dignidade de
lhos e lhas de Deus espalhados pelo mundo inteiro.
Desse modo, a Igreja entende que o trabalho ajuda a
santi car o ser humano e é essencial para que todos sejam
respeitados em sua dignidade de modo que patrões e
empregados contribuam juntos para a construção do
Reino do amor de Deus entre nós. Por isso, onde quer que
viva uma pessoa, lá está alguém que Deus ama.
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O amor de Deus, por falar
nisso, tem que ser não só vivido
entre nós, mas também
experimentado e saboreado na
oração, porque a oração é uma fonte
de força e vigor para que todos nós
possamos construir um mundo mais
justo e solidário para que um dia, de
acordo com a vontade de Deus,
todos nós estejamos na morada
celeste de nosso Senhor.
No mês passado, celebramos
com alegria a Semana Santa
encerrando a Quaresma e o Tríduo
Pascal – Paixão, Morte e
Ressurreição de Jesus –, centro do
ano litúrgico e mistério central da
nossa fé. A Páscoa da Ressurreição é,
para nós, a fonte da nossa salvação,
por isso o que celebramos e vivemos
na Quaresma e na Páscoa não pode
car só naqueles dias, mas devemos
levar para a vida, de modo que a
nossa existência seja um constante
louvor a Deus.
Boa leitura!

MATÉRIA DE CAPA

Maio, mês de Maria
- Por Padre Tiago Malanquini

O

mês de maio é dedicado à meditação sobre
o lugar que Maria, Nossa Senhora, tem em
nossa fé. Além disso, ao longo do ano,
lembramos de Maria na liturgia várias vezes como, por
exemplo: Maria, mãe de Deus (1 jan.), Nossa Senhora de
Lourdes (11 fev.), Anunciação (25 mar.), Visitação (31 maio),
Nossa Senhora do Carmo (16 jul.), Assunção (15 ago.),
Nascimento (8 set.), Nossa Senhora das Dores (15 set.),
Nossa Senhora do Rosário (7 out.), Nossa Senhora
Aparecida (12 out.), Nossa Senhora das Graças (27 nov.),
Imaculada Conceição (8 dez.). Nunca é demais lembrar que,
como Roberto Carlos costuma cantar: “todas as Nossas
Senhoras são a mesma mãe de Deus”.
Para nós há quatro verdades fundamentais sobre
Maria: ela é a mãe de Deus, ela é virgem, ela foi concebida
sem pecado e ela foi elevada em corpo e alma para o céu.
1. Mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus (cf. Jo 2,1;
19,25; Mt 13,55; Lc 1,43). Jesus é Deus, logo Maria é a mãe de
Deus. Isso tudo cou mais claro a partir do ano de 431, no
Concílio de Éfeso.
2. Virgem. Maria, virgem, cou grávida pela ação do
Espírito Santo (cf. Mt 1,18-25; Lc 1, 26-38). A Igreja sempre
acreditou nisso. Mais recentemente, em 1964, o Concílio
Vaticano II escreveu mais uma vez que Maria sempre foi
virgem, deu à luz virgem e permaneceu virgem até a morte
(cf. LG 57). Os irmãos de Jesus de quem falam algumas
passagens bíblicas (cf. Mc 3,31-35, por exemplo) são, na
verdade, parentes próximo de Jesus (cf. CIC 500).
3. Imaculada Conceição. Maria é cheia da graça de
Deus (cf. Lc 1,28). Ela não tinha pecados porque foi
“enriquecida por Deus com dons dignos de tamanha
função” (LG 56). Em 1854, o papa Pio IX proclamou
o cialmente o dogma da Imaculada Conceição,
esclarecendo que ela “foi preservada imune de toda
mancha do pecado original” (DS 2803) desde que foi
concebida no ventre de sua mãe.

4. Assunção. Depois que
Jesus ressuscitado subiu ao céu, os
apóstolos “perseveram na oração
em comum, junto com algumas
mulheres – entre elas Maria, a mãe
de Jesus” (At 1,14). Em 1950, o papa
Pio XII proclamou: "Finalmente a
Virgem Imaculada, preservada livre
de toda macha de pecado original,
terminado o curso da sua vida
terrena foi levada à glória do Céu e
elevada ao trono do Senhor como
R ainha do Universo, para ser
conformada mais plenamente a Seu
Filho, Senhor dos Senhores (cf. Ap
19,16) e vencedor do pecado e da
morte".
Recomendo uma leitura
especial neste mês mariano para um
bom aprofundamento de nossa fé
sobre Maria, Nossa Senhora: o
capítulo 8 do documento do
Vaticano II Lumen Gentium, “A bemaventurada Virgem M ar ia, no
mistério de Cristo e da Igreja”.
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FORMAÇÃO BÍBLICA

Quando foram escritos os livros
do Antigo Testamento?
- Por Pe. Walter Luiz
Pároco

A

ordem em que os livros foram escritos não é
a mesma em que se encontram na Bíblia. Na
Bíblia eles estão colocados de maneira
pedagógica, mais ou menos segundo a ordem dos
acontecimentos. Dessa forma, um fato acontecido antes,
muitas vezes foi narrado depois de outro que aconteceu
séculos mais tarde. Por exemplo, aquela narrativa da
criação do mundo que diz “No princípio Deus criou o céu e a
terra” encontra-se no comecinho da Bíblia. No entanto, ela
foi escrita bem depois de outros livros.
É quase impossível saber a data em que foram
escritos todos os livros do Antigo Testamento, mas, se
quisermos, podemos agrupá-los de acordo com a época
em que foram escritos. É o que fazem os estudiosos
modernos, agrupando-os em cinco períodos:
1 – Até os Reinados de Davi e Salomão, que
reinaram aproximadamente do ano 1000 a 930 a.C. A
primeira coisa escrita foi o Cântico de Débora, no livro dos
Juízes (Jz 5). Deve ter sido escrito antes do ano 1000, pois
fala da batalha de Taanac, ocorrida por volta de 1125 a.C. A
seguir vem a descrição do Gênesis: Adão e Eva no paraíso, a
história de Noé, bem como a história dos patriarcas Abraão,
Isaac, Jacó, sua ida para o Egito e o regresso do Povo de
Deus para Canaã.
2 – Depois de Davi e Salomão (930-586 a.C.):
Nesse período destacam-se os escritos dos profetas. Na
primeira metade desse período, surgiram os livros de
Amós, Oséias, Miquéias e Isaías (cap. 1-39). Na segunda
metade, surgiram os livros de Jeremias, Sofonias, Naum e
Habacuc, além do Deuteronômio.

3 – Época do Exílio (586538 a.C.): Com a destruição de
Jerusalém e do Templo, não houve
tempo de escrever livros. Mas, no
Exílio, foram escritas muitas coisas,
como por exemplo: Salmo 137(136),
o livro de Ezequiel e a segunda parte
de Isaías (cap. 40-55), chamada
“Deutero-Isaías”. Nessa época, o
Povo de Deus reescreve toda a sua
história passada, como lemos hoje
nos livros de Josué, Juízes, Samuel e
Reis.
4 – Primeira etapa após o
Exílio (538-300 a.C.): Dessa época
são os livros de Ageu e Zacarias, o
terceiro Isaías chamado “Trito-Isaías”,
que vai do capítulo 56 até o m, os
profetas Malaquias, Jó, Jonas e
Cântico dos Cânticos; é completado
o livro dos Salmos, Provérbios é
ampliado, além de carem prontos
os livros de Esdras e Neemias.
Notamos que apenas nessa época é
que caram prontos os livros do
Pentateuco como os temos hoje.
5 – Segunda etapa após o
Exílio (300-50 a.C.): É a época dos
Macabeus. Foram escritos: Tobias,
Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria.
No último século antes de Cristo,
foram escritos Joel, Daniel, Ester,
Judite e os dois livros dos Macabeus.
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FÉ E VIDA

Fé e Trabalho
- Por Rafael Dalvi Guedes Pinto

Caros irmãos e irmãs,
entre outras datas muito importantes, também
celebramos no mês de maio o Dia do Trabalho. O
trabalho é, sem dúvida nenhuma, uma das
principais dimensões de nossas vidas. Ele consome parte
importante de nossos esforços e atenções, em medidas muitas
vezes desproporcionais, uns movidos pelo desejo de enriquecer
cada vez mais, outros em busca apenas de sua própria
sobrevivência.
Mas, na verdade, o trabalho que realizamos condiciona
nossas próprias existências, fazendo de nós o que somos. Já
repararam que usamos o verbo ser para designar a pro ssão de
alguém, quando dizemos, por exemplo, que “José é pedreiro” e
“Maria é lavadeira”? Isso acontece porque no fundo sabemos que
nós também somos o trabalho que realizamos. Nesse sentido,
quando trabalhamos nós estamos fazendo a nós mesmos.
Desse modo, não há como separar fé e trabalho, já que
ambos são aspectos fundamentais de nossas vidas, que moldam
nossas personalidades e condicionam nosso jeito de nos
relacionarmos com o mundo. Assim, os valores éticos e morais de
nossa fé devem ser o padrão de nosso comportamento no
trabalho, seja como patrões, na promoção de condições dignas e
justas para os trabalhadores, seja como empregados, na
colaboração honesta e responsável para a realização do bem
comum.
Também a Igreja ensina que o trabalho condiciona o
desenvolvimento econômico, cultural e moral das pessoas e da
sociedade, razão pela qual ele constitui a chave essencial de toda
a questão social (Laborem Exercens (LE) 1981). Isto quer dizer que
todos os problemas sociais passam necessariamente pelo
campo do trabalho. Assim, se conseguirmos estabelecer
relações de trabalho justas e solidárias, nós vamos conseguir
transformar a realidade desigual que existe entre nós.
Daí porque a Igreja nos convida a praticarmos uma
verdadeira espiritualidade do trabalho, recordando que quando
trabalhamos também estamos colaborando na obra de criação
do próprio Deus (LE 1981), especialmente para a promoção do
Reino de justiça anunciado por Jesus (Mt 6,33), no qual todos,

D

sem exceção, devem desfrutar de uma
vida boa e feliz.
Assim, todos devemos cuidar
para que os princípios de nossa fé
possam formar estruturas de trabalho
verdadeiramente humanas. Para tanto,
devemos defender a elaboração de
normas trabalhistas que sejam justas,
lembrando sempre que os
trabalhadores são a parte mais fraca nas
relações pro ssionais e as primeiras
vítimas das crises que nos atingem a
todos, razão pela qual eles devem
receber proteção especial das nossas
leis. Como patrões, não podemos deixar
de levar em conta o sentido do amor
pelos menos favorecidos, cuidando
para que os nossos empregados
tenham boas condições de trabalho e
sejam remunerados de maneira
generosa, para que os nossos lucros não
sejam obtidos à custa da exploração do
nosso próximo. Como empregados,
d e ve m o s h o n r a r a s t a re f a s q u e
desempenhamos, reconhecendo que
também nosso esforço pessoal
colabora para a construção de um
mundo melhor para todos.
En m, o trabalho deve ser capaz
de realizar todo o nosso potencial como
indivíduos, satisfazendo as nossas
necessidades existenciais e materiais e
levando-nos ao desfrute de uma vida
plena, pois, como a Igreja mesmo
ensina, o trabalho existe para o homem
(e para que ele seja feliz) e não o homem
para o trabalho (LE 1981).
Paz e bem!

Anuncie aqui!
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ESPIRITUALIDADE

Espiritualidade Inaciana:
um modo de ser, uma escola de vida
- POR Pe. Adroaldo Palaoro SJ
O contexto pós-moderno no qual estamos vivendo,
marcado pela doença do ativismo, da competição e do
e cientismo, nos conduz a um processo constante de
degradação de tudo o que é humano; a desumanização assume
contornos assustadores: a televisão, as redes sociais, a Internet,
apresentam-nos a face perversa da história desumana, com um
dé cit de humanidade que nos inquieta.
É nesse contexto de profunda desumanização que a
espiritualidade inaciana revela sua atualidade e sua força
transformadora. Centrado na pessoa, ela mobiliza e reordena
todas as suas dimensões e propõe um caminho de plena
humanização; ela desa a cada um a assumir o potencial
humano criativo que está latente em seu interior.
Por sua identidade e seu dinamismo, a espiritualidade
inaciana impregna todo o nosso ser e o nosso agir do modo de
ser e de viver de Jesus Cristo; centrada nos critérios e valores do
Evangelho, ela nos ajuda a discernir os “sinais” da presença de
Deus na realidade e a entrar em sintonia com Ele, através de uma
ação transformadora.
A fonte desta espiritualidade encontra-se nos
Exercícios Espirituais, método dinâmico e vital, fruto da
experiência de Santo Inácio de Loyola. Tal dinamismo, que
arranca a pessoa de seu imobilismo e de sua acomodação, gera
audácia, desperta a criatividade, abre ao diferente, suscita
respostas novas, usa os melhores meios para atingir o m
desejado...
A experiência de S. Inácio não é a de um fundador que
constrói sua casa sobre bases estáveis e permanentes, senão a de
um animador, um inspirador que abre caminho, que
impulsiona a “passar para a outra margem”, na busca de um
“novo começo”, de uma “ delidade criativa”.
“Fazer estrada” na escola de Inácio é ser ousado como
ele; ser seu discípulo é colocar-se num horizonte diferente: é o
horizonte da ação valorosa e discernida, da criatividade, do
sonho do Reino... Guiado por Inácio, o(a) seguidor(a) de Jesus
descobre, em meio às vicissitudes da história atual, a ação do
Espírito de Deus que renova a face da terra, conduzindo a Criação
à plenitude de seu destino. Cada situação se apresenta como um

Anuncie aqui!
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“Kairós”, uma oportunidade e um
apelo ao compromisso e à ação.
Marcados pela inspiração
inaciana, buscamos responder, com
imaginação e criatividade, aos desa os
que o mundo de hoje e a sociedade
concreta nos apresentam. “Empapados”
e “inspirados” no melhor da tradição
inaciana, somos impulsionados a
“inventar” constantemente, a “ousar”
sem medo, a “deslocar-nos” sem parar,
a sair de nossos esquemas fechados,
mentalidades ultrapassadas, modos
arcaicos de agir.
É característico da
espiritualidade inaciana encontrar a
Deus na vida cotidiana, ou seja, no diaa-dia da vida familiar, no exercício da
pro ssão, nas relações sociais, nas
decisões éticas, na ação cidadã, no
amplo tema dos direitos humanos, no
campo da economia, na presença ativa
em política, no mundo da cultura, no
diálogo com os meios de comunicação,
nas redes sociais...
Num mundo em que a
competência degenera em
competitividade sem limites, e em que
o individualismo e a falta de
solidariedade criam novas fronteiras e
exclusões, é preciso recuperar o
discurso e a prática do “ser-para-osoutros”, ativar o espírito de serviço, de
solidariedade, de compaixão, de
partilha...
En m, a espiritualidade
inaciana desperta e sustenta uma
presença diferenciada no mundo, à
maneira de Jesus, tornando -nos
“contemplativos na ação”.

Anuncie aqui!

PASTORAL

15 de Maio – Dia Internacional da Família
- POR NILZA NÉRI E AGENOR PIZETTA
COORDENADORES PAROQUIAIS DA PASTORAL FAMILIAR

N

este mês de maio somos convidados a re etir
em âmbito mundial sobre a FAMÍLIA, tema
instituído pela Organização das Nações Unidas
(ONU) em 1994 com o objetivo de lembrar a importância da
família para a sociedade contemporânea e a formação dos seres
humanos. No Brasil esta data também é celebrada em 8 de
dezembro, conforme Decreto de Lei nº 52.748, assinado pelo
então presidente João Goulart em 1963.
Inúmeros são os desa os que perpassam a família: falta
de amor, crescimento das agressões, busca da felicidade arti cial
baseada no culto ao corpo, falta de objetivo na vida, crescimento
da promiscuidade, aborto, pedo lia, violência sexual, gravidez
indesejada, crianças abandonadas, mães solteiras, os diversos
arranjos familiares, problemas conjugais e in delidades,
con itos no relacionamento pais e lhos, feminicídio, abandono
dos idosos e outros.
A Igreja sempre dedicou ao tema da família uma série de
documentos, formações e re exões. E não poderia ser diferente,
pela sua importância no Plano de Deus e, por isso mesmo,
também no plano da Igreja. Recordemos, por exemplo, a
importante exortação “Familiaris Consortio” (1981), de João
Paulo II; também o Concílio Vaticano II, na constituição pastoral
“Gaudium et Spes” (1965). Mais recentemente, no ponti cado
do Papa Francisco, a Igreja oferece para nossa re exão a
Exortação Apostólica “Amoris Laetitia” (A alegria do amor),
publicada em 2016, nascida das re exões do Sínodo dos Bispos
sobre a família, realizado em 2014. Em suas palavras, assim
podemos ler: “A alegria do amor que se vive nas famílias é
também o júbilo da igreja”. E continua o Santo Padre: “Apesar
dos numerosos sinais de crise no matrimônio, (...) o desejo de
família permanece vivo, especialmente entre os jovens, e isto
incentiva a Igreja. Como resposta a este anseio, o anúncio
cristão sobre a família é verdadeiramente uma boa notícia”.

Em meio a tantos fatos que
temos conhecimento pelos meios de
comunicações, redes sociais,
vizinhanças, e que muito nos
angustiam, certamente não podemos,
enquanto cristãos, batizados,
discípulos missionários, ordenados e
não ordenados, apenas nos sensibilizar.
É preciso, é urgente, deixar o
comodismo e continuar a luta pela
minha... sua... nossas famílias.
Padre Adroaldo Palaoro SJ, em
seu artigo “Espiritualidade Cristã” (O
Pescador nº 89), nos motiva a deixarnos conduzir pelo espírito de Deus...
para aliviar o sofrimento humano... dar
vida... devolver a dignidade da vida
também a todos aqueles que estão
encurvados pelo peso da opressão
política e do legalismo religioso. É com
este espírito de Deus em nós, que o
nosso SIM contribui para transformar
tantas famílias encurvadas pelo peso da
opressão política e do legalismo
religioso. O nosso servir pastoral é a
resposta necessária que vai ao
encontro e acolhe os irmãos e irmãs
nas famílias, desde o batismo até os
idosos, por meio das pastorais,
movimentos, congregações e
círculos bíblicos.
Querido irmão, querida irmã,
família evangeliza família; com o seu
sim, sua família permanece de pé, junto
de Maria, tos em Jesus. Creia. Unamon o s – “ Fa m í l i a q u e r e z a u n i d a ,
permanece unida”.
Sagrada Família, rogai por nós!

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

T

Semana Santa: momento central da fé católica

oda a riqueza da Semana Santa foi vivida pelas nossas comunidades, Paróquia e Diocese. Dom Geraldo
Lyrio Rocha, arcebispo emérito de Mariana, presidiu as celebrações na Catedral de São Pedro.

Domingo de Ramos na comunidade
Nossa Senhora de Fátima

Domingo de Ramos na Comunidade
Jesus de Nazaré

Domingo de Ramos na comunidade
Nossa Senhora da Paz

Domingo de Ramos na Comunidade
São José Operário

Missa da Unidade Diocesana e Bênção Dom Geraldo Lyrio Rocha – Missa da
dos Santos Óleos – Catedral de São
Unidade e Bênção dos Santos Óleos
Pedro

Quinta-feira Santa – Celebração da
Ceia do Senhor – Rito do Lava-pés na
Catedral de São Pedro

Quinta-feira Santa – Preparação para
a adoração ao Santíssimo

Quinta-feira Santa – Celebração da
Ceia do Senhor – Rito do lava-pés na
comunidade Mãe Rainha

Tel.: 28 99918-0140 | 28 99881-1925

Revista O Pescador Maio de 2019

ACONTECEU

Quinta-feira Santa – Celebração da
Ceia do Senhor – Comunidade São
João Batista

Sexta-feira da Paixão – Momento da
veneração ao Senhor Morto –
Catedral de São Pedro

Sexta-feira Santa – Celebração da
Paixão do Senhor – Comunidade
Nossa Senhora de Fátima

Sexta-feira Santa – Celebração da
Paixão do Senhor – Comunidade São
Judas Tadeu

Encenação da Paixão de Cristo –
Comunidade Nossa Senhora das
Graças

Sábado Santo – Vigília Pascal –
Comunidade Nossa Senhora do
Carmo

Sábado Santo – Vigília Pascal –
Comunidade Santa Teresinha

Sábado Santo – Vigília Pascal –
Comunidades Nossa Senhora da
Glória e São Paulo Apóstolo reunidas

No Domingo de Páscoa, cerca de 100
jovens e adultos de toda a Paróquia
receberam o sacramento da Crisma
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PASSATEMPO

CAÇA-PALAVRAS
Os Doze Apóstolos – Mateus 10,2-4

Estes são os nomes dos doze
apóstolos: primeiro,
Simão (chamado PEDRO)
e seu irmão ANDRÉ;
TIAGO, ﬁlho de Zebedeu,
e seu irmão JOÃO;
FILIPE e BARTOLOMEU;
TOMÉ e MATEUS, o publicano;
TIAGO, ﬁlho de Alfeu,
e TADEU; SIMÃO, o zelote
e JUDAS Iscariotes, que o traiu.
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RECEITA

TORTA DE ABACAXI
INGREDIENTES
MASSA:
–2 xícaras (chá) de açúcar;
–100g de margarina ou manteiga;
–4 ovos (claras separadas);
–1 xícara (chá) de leite;
–3 xícaras (chá) de farinha de trigo;
–1 colher (sopa) de fermento em pó.

CALDA:
–2 xícaras (chá) de açúcar;
–½ abacaxi cortado em fatias.

MODO DE PREPARO
CALDA: Derreta o açúcar em uma assadeira e faça um caramelo claro. Retire do fogo. Distribua as fatias de abacaxi sobre o caramelo.
Reserve.
MASSA: Na tigela da batedeira, coloque o açúcar, as gemas e a manteiga e misture. Junte o leite e a bata até obter um creme homogêneo,
desligue. Adicione a farinha e bata novamente, desligue. Adicione as claras em neve e mexa para se agregar aos demais ingredientes.
Adicione o fermento. Coloque a massa obtida na assadeira reservada. Leve ao forno pré-aquecido 180°c até dourar. Desenforme quente
para não grudar. Na hora de servir, complete a decoração com cerejas em calda.

Anuncie aqui!
Rodovia Gumercindo Moura Nunes, Km 7 - Santa Rosa - Vargem Grande de Soturno - Cachoeiro de Itapemirim/ES
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Paróquia São Pedro - Catedral - Calendário de Maio de 2019

‘‘Mãe, princípio de tudo,
mulher sublime,
presente de Deus
e exemplo de am .’’
Parabéns pelo seu dia!

