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EDITORIAL
Queridos irmãos e irmãs em Cristo. Estamos
encerrando mais um ano e dando abertura de um
tempo novo através da liturgia do advento. Tempo
este que nos prepara para a Vinda do Senhor e neste
tempo propício se dá a graça, o perdão e a
misericórdia.
Ao concluir o Ano Litúrgico, celebramos
solenemente Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do
Universo, pois, celebrar Cristo Rei é celebrar a Vitória
do amor, da misericórdia, da compaixão, da justiça,
da humildade e da morte sobre o ódio, o pecado, a
indiferença, a injustiça, o orgulho e a morte.
Portanto, o reinado de Jesus Cristo é pleno de
cuidado e de amor pela vida, e a Ele de submetem
todos os poderes do mundo.
Vamos celebrar mais um Natal de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Comemoramos a maior manifestação
do amor de Deus, que enviou seu próprio Filho para
junto de nós. O nascimento de Jesus, de fato,

p rovo co u u m a m u d a n ç a n a h i s tó r i a d a
humanidade. Hoje a festa do Natal é contagiante,
mesmo pessoas que não são cristãs a celebram de
alguma forma. Para nós cristãos o Natal tem
signi cado importante e temos a responsabilidade
de celebrá-lo com toda a dignidade. Infelizmente,
sufocam-nos, fazendo do Natal a festa da sociedade
de consumo, do esbanjamento institucionalizado,
festa dos presentes e das decorações luminosas, do
Papai Noel, do 13° salário e dos champanhes e
panetones, festa de certa poesia de bondade
generalizada, de um difuso sentimentalismo com
verniz de generosidade e emoção. Vamos, portanto,
tornar célebre o nascimento de Jesus em nossas
vidas, em nossas famílias, em nossas comunidades,
com Maria e José, e os pastores, reconheçamos e
adoremos Nosso Senhor, porque hoje nasceu para
nós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Natal não é
uma simples comemoração, nem um aniversário,

mas um sacramento, ou uma atualização do fato
salví co do nascimento humano do Filho de Deus.
Por m, quero expressar meu sincero
agradecimento por concluir um ano de convivência
junto ao povo desta Paróquia. Sou muito grato a
Deus, por ter conhecido vocês, está sendo uma
grande benção. Por isso, agradeço cada pessoa,
cada comunidade, cada pastoral, cada movimento,
cada família. Só tenho a dizer: muito obrigado.
Peço-lhe ainda, o perdão pelas falhas que tive e por
não conseguir realizar tudo o que estava no plano
de Deus.
Que Deus nos abençoe, guarde e proteja hoje e
sempre. Que o espírito natalino traga aos corações a
fé inabalável dos que acreditam em um novo Tempo
de paz e amor.
Feliz natal e Próspero Ano Novo repleto de
muitas realizações.
Pe. Joaquim Canzian Filho - Pároco

NATAL DO SENHOR: O VERBO SE FEZ CARNE
A humanidade desde a sua concepção foi
marcada por eventos dos mais variados, que foram
construindo a sua história. Uns marcaram pela sua
grandeza, outros pelo seu poder de destruição,
outros ainda pela sutileza com que foi
transformando o ser humano; e assim de evento em
evento a humanidade foi caminhando sempre sob o
olhar atento e misericordioso de Deus que criou o
homem e a mulher e lhes deu livre arbítrio, ou seja,
lhes deu liberdade para fazer escolhas e consciência
para saber que suas escolhas poderiam mudar o
rumo de suas vidas. Porém num ato de
desobediência o homem e a mulher aceitam a
proposta daquele que já havia rejeitado o próprio
Deus e interrompem de maneira irrevogável para
condição humana, a amizade e a intimidade que
tinham com o Senhor.
Quando completou-se o tempo segundo os
desígnios Daquele que é soberano sobre todas as
coisas, o anjo Gabriel é enviado a Nazaré para
anunciar a uma virgem chamada Maria desposada
com José da casa de Davi, e anuncia-lhe a escolha
que o Senhor havia feito de que no seu ventre pela
ação do Espírito Santo seria gerado o lho de Deus.
Maria sem compreender todas as coisas mas num
ato de profunda humildade e obediência, cheia do
Espírito Santo, inspirada por Ele exclama com toda
ternura do seu coração.

- “Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim
segundo a Tua palavra.” E nesse momento o coração
misericordioso do Pai exulta de alegria porque Ele
sabe que o sim de Maria põe m a desobediência de
Eva dando início ao seu plano salvi co para devolver
ao homem e a mulher a dignidade que haviam
perdido no paraíso.
Inaugura-se agora o evento que vai marcar para
sempre a humanidade.
“O Verbo se fez Carne e veio morar entre nós.”
Deus envia o seu lho para pagar com seu sangue
o resgate do homem que se havia feito escravo
pela malicia da serpente. Mas porque o Senhor
que é todo poderoso tinha que resgatar o homem
das correntes de satanás usando para isso o seu
próprio lho?
São Leão Magno, papa e doutor da Igreja em
uma de suas homilias lança luzes sobre esse
mistério. Assim disse ele:
“Mas o fato caríssimos de Jesus ter nascido de
uma virgem não parece ditado por uma razão muito
profunda? Isto é que o diabo ignorasse que Jesus
tinha nascido para salvar o gênero humano e
escapando-lhe que sua concepção era devida ao
Espírito e não a um ser humano, acreditasse que não
tinha nascido diferente dos outros aquele que ele
não via diferente dos outros. Com efeito, aquele no

qual ele constatou uma natureza idêntica à de
todos, tinha, pensava ele uma origem semelhante a
de todos e não compreendendo que ele estava livre
dos laços do pecado pois sendo concebido pelo
Espírito não carregava a mancha do pecado original
e isso lhe isentava da condição de escravo do qual
todo ser humano que nascia estava sujeito.
Deus em sua justiça e misericórdia, dispunha de
muitos meios para resgatar o gênero humano mas
preferiu escolher a via que lhe permitisse destruir as
obras do diabo, apelando não a uma intervenção de
poder mas a um julgamento justo.”
Amados irmãos e irmãs que estão lendo este
texto neste momento. Parem por um instante e
repensem suas vidas.
Estamos nos aproximando das comemorações
natalícias onde reviveremos a intervenção de Deus
enviando seu lho para nascer no meio de nós. Não
deixe que a mentalidade do mundo materialista
invada seu coração e ocupe todos os espaços. Deixe
um lugar reservado para Jesus que quer nascer em
seu coração e te resgatar da escravidão.
Ao Senhor seja dada toda honra, toda glória,
todo louvor, toda adoração
agora e para sempre.
Um feliz e santo Natal!

Sebastião David Maganhi
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DEZEMBRO DE 2017
Dias:01,02 e 03 - 1°PLC Feminino - Salão Paroquial
Dia:01- SEXTA-FEIRA
07:00H - Missa na Matriz durante o dia adoração e às 17:00H Bênção com o Santíssimo Sacramento
08:30H - Entrevista Casal Cristiano e Gizeli

Dia:02 - SÁBADO

19:00H - Missa Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe em
Vargem Alta-(Setor II-Concórdia, Nova Concórdia, Belém e
Ribeirão)

Dia:21- QUINTA-FEIRA

Dia:10 - DOMINGO

19:30H - Missa na Comunidade Nossa Senhora AparecidaLoteamento João Pazetto

08:00H - Missa na Comunidade Matriz em Jaciguá
10:30H - Missa na Comunidade Nossa Senhora do
Rosário em Oriente
18:00H - Crisma Paroquial na Comunidade Nossa
Senhora da Penha em Boa Esperança - Pe. Tatagiba

19:00H - Missa na Comunidade São José-90Anos de D. Ozília Colli

06:30H - Missa no PLC
19:00H - Casamento na Matriz em Jaciguá-TQM Sebastião
David Maganhi
19:00H - Missa 30 anos de matrimônio Jorge e Amabile na
Comunidade Santa Luzia em Nova Concórdia

Dia:12 - TERÇA-FEIRA

Dia:03 - DOMINGO

19:00H - Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha em
Pedra Branca

Dia:11 - SEGUNDA-FEIRA

08:00H - Retiro dos Crismandos na Comunidade de
Nossa Senhora da Penha em Pedra Branca-Frei Gustavo
15:00H-Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha
em Pedra Branca
17:00H - Missa de encerramento PLC na Matriz em
Jaciguá.(Aberta a Comunidade)
19:30H - Missa na Comunidade Matriz em Jaciguá

Dia:14 - QUINTA-FEIRA

Dia:04 - SEGUNDA-FEIRA

19:00H - Missa na Comunidade Divino Espirito Santo em
Alto Gironda

19:00H - Missa na Comunidade Sagrada Família em Limeira

Dia:05 - TERÇA-FEIRA
17:30H - Reunião com a Equipe Paroquial para preparar a
formação de novos Ministros da Palavra e da Eucaristia

Dia:06 - QUARTA-FEIRA
19:00H - C.P.P

Dia:07- QUINTA-FEIRA
19:00H - Missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus em
Estação de Soturno

Dia:08 - SEXTA-FEIRA

Dia:13 - QUARTA-FEIRA
Dia de Santa Luzia
18:00H - Missa e procissão na Comunidade Santa Luzia em
Nova Concórdia

Dia:15 - SEXTA-FEIRA
19:00H - Missa na Comunidade São Paulo em Ribeirão
20:00H - Casamento na Matriz-TQM Sebastião David Maganhi

Dia:16 - SÁBADO

Dia:22 - SEXTA-FEIRA
Dia:23 - SÁBADO
07:00H - Missa no Carmelo São José
16:00H - Ordenação Diaconal dos Seminaristas Wosley Guimarães
Pansini e Ronaldo Borel de Freitas na Catedral em Cachoeiro
19:30H - Missa na Comunidade de Santa Ana em Santana

Dia:24 - DOMINGO
08:00H - Missa na Comunidade São João Bosco em São
João
10:30H - Missa na Comunidade Santo Antônio em Santo
Antônio
19:00H - Missa na Comunidade Matriz em Jaciguá em
seguida apresentação da Folias de Reis de Jaciguá

Dia:25 - SEGUNDA-FEIRA - NATAL DO SENHOR
08:00H - Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha
em Boa Esperança
10:30H - Missa na Comunidade São Pedro em Belém
19:00H - Missa na Comunidade Matriz em Jaciguá

Dia:26 - TERÇA-FEIRA

07:00H - Missa no Carmelo São José
16:00H - Ordenação Presbiteral do Seminarista Marcos na
Paróquia Nossa Senhora da Penha em Alegre
19:00H - Apresentação Teatral com a peça Quebra – Nozes
no Salão Paroquial
19:30H - Casamento na Matriz em Jaciguá-TQM- Elias
Moisés Mosquini

19:30H - Missa na Rua Projetada em Boa Esperança

Dia:17 - DOMINGO

Dia:29 - SEXTA-FEIRA

Solenidade Imaculada Conceição/Aniversário de Dom Dario40 Anos de Vida Sacerdotal
07:00H - Missa na Comunidade São João Bosco em São João
19:00H - Missa na Comunidade de Virginia Nova

09:00H - Bodas de Ouro de Frei Pedro Olavo na
Paróquia São João Batista em Muqui
18:00H - Missa e Apresentação de Natal com os
Jovens e a 3° Idade na Matriz em Jaciguá

Dia:09 - SÁBADO

Dia:18 - SEGUNDA-FEIRA

08:00H - Visita Terço dos Homens de Arapoca/Castelo em Jaciguá
14:00H - Palestra com a Juventude e o EAC-Salão Paroquial
em Jaciguá
14:00H - Estudo da Cartilha-Novena de Natal , logo após
confraternização para todos os animadores de Circulo BíblicoSalão Paroquial

19:00H - Reunião CPAE

Dia:19 - TERÇA-FEIRA
19:00H - Missa na Comunidade São Bento em Canudal

Dia:20 - QUARTA-FEIRA
17:00H - Missa no Hospital Padre Olivio

Dia:27- QUARTA-FEIRA
09:00H - Confraternização dos Presbíteros e Diáconos em
Jerônimo Monteiro

Dia:28 - QUINTA-FEIRA

Dia:30 - SÁBADO
09:00H - Batizado na Paróquia Nossa Senhora da Penha em
Marataízes
19:00H - Missa na Comunidade São Valentim em Concórdia

Dia:31- DOMINGO
08:00H - Missa Festiva na Comunidade Sagrada Família
em Limeira
10:30H - Missa na Comunidade Santo Antônio em
Paraíso
20:00H - Missa de encerramento do Ano-Comunidade
Matriz em Jaciguá

JANEIRO DE 2018
Dia:01- SEGUNDA-FEIRA
DIA MUNDIAL DA PAZ
08:00H - Missa na Comunidade Nossa Senhora da
Penha em Boa Esperança
19:00H - Missa na Comunidade Matriz em Jaciguá

Dia:14 - DOMINGO
08:00H - Missa na Comunidade Matriz em Jaciguá-Pe.
Brasil
10:00H - Missa e Batizado na Comunidade Santa Luzia
em Nova Concórdia - Pe. Brasil

19:00H - Missa Festiva na Comunidade São Paulo em
Ribeirão-Pe. Brasil

Dia:28 - DOMINGO
19:00H - Missa na Comunidade Matriz em JaciguáPe. Brasil

Dia:21- DOMINGO
Dia:07- DOMINGO
Caminhada da Promessa-Concórdia, Nova Concórdia e
Belém
08:00H - Missa na Comunidade Matriz em Jaciguá-Pe.
Brasil

08:00H - Missa na Comunidade Matriz em Jaciguá-Pe.
Brasil

Dia:25 - QUINTA-FEIRA

Dia:31- QUARTA-FEIRA
Falecimento de Dom Bosco
19:30H - Missa em São João Bosco em São João Pe. Joaquim

Conversão de São Paulo-Festa em Ribeirão
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“Viva a mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida! Viva a Virgem Imaculada. A Senhora Aparecida!”
O Mês de Outubro dedicado a Nossa Senhora Aparecia e Nossa Senhora do Rosário foi recheado de comemorações, Novenas, Tríduos e Celebrações em Louvor a Nossa Senhora. Nas Comunidades:
São Valentim em Concórdia, Nossa Senhora da Penha em Boa Esperança e na Matriz tiveram Missa presidida pelo Pároco-Pe. Joaquim Canzian Filho e diversas atrações nas demais comunidades
para as crianças. No dia:11 de outubro no Loteamento do João Pazetto, futuras instalações da nova Comunidade em Jaciguá foi comtemplada pela visita da Rádio Diocesana transmitindo o Terço
ao vivo. Na Comunidade Nossa Senhora do Rosário em Oriente os festejos foram ainda maiores em devoção a Santa Padroeira. Momento vivido e presenciado de muita alegria e espiritualidade.

“Mãe Admirável, ó Mãe Peregrina, a tua visita aquece, ilumina, pois trazes contigo teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz.”
No dia:18 de outubro foi Celebrado com uma Missa Paroquial na Igreja Matriz em Jaciguá o 103° Dia em Devoção a Mãe Peregrina. A devoção a Nossa Senhora de Schoenstatt surgiu em 1914,
quando em 18 de outubro, o Padre José Kentenich ao fazer uma palestra aos alunos do Seminário em Schoenstatt, na Alemanha, inspirado por Deus, fez um convite para rezarem, se consagrarem
a Maria e oferecer-lhe sacrifícios, especialmente pela auto - educação. Réplicas dessa capelinha percorrem as casas dos éis e muitos têm sido os relatos de graças recebidas pelos que as recebem
em seus lares pelo mundo inteiro. Como missão para o próximo ano o Pároco-Pe. Joaquim solicitou que a Capela com a Imagem percorre em todas as Comunidades de nossa Paróquia. Parabéns a
Coordenação Paroquial e a todas as Missionárias.

“Juventudes em defesa da vida dos Povos e da Mãe-terra”
O DNJ-Dia Nacional da Juventude foi marcado com o Encontro Paroquial com os jovens no dia:28 de outubro, iniciou ás 13:00Horas com muita animação, dinâmicas e oração. A animação foi por
conta da Banda EAC, esteve presente neste encontro o Coordenador Diocesano da Pastoral da Juventude -Venagino da Cunha Bernardi. O Encontro contou com o apoio do Pároco-Pe. Joaquim e foi
promovido e organizado dentro das orientações da Diocese pela Equipe Paroquial da Juventude, que está realizando um bom trabalho em nossa Paróquia.

“As suas lembranças continuam viva e presente”
No dia:26 de outubro foi lembrado na Missa da Comunidade Matriz presidida pelo Pe. Joaquim Canzian Filho os 57 anos de falecimento do Pe. Olívio Giordano, e no dia:
28 ás 06:00Horas da manhã um grupo de éis devotos participaram da Caminhada em sua lembrança com saída da Praça Pe. Olívio em direção ao Cemitério de Boa
Esperança. Um momento de oração e chuva de bênçãos do céu.

ATENDIMENTO DO PE. JOAQUIM NA SECRETARIA PAROQUIAL
TODAS AS TERÇAS-FEIRAS: 14:00H ÁS 17:00H
TODAS AS QUINTAS-FEIRAS:
08:30H ÁS 12:00H | 14:00H ÁS 17:00H
• EM JANEIRO NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO DO PADRE NA SECRETARIA

OBSERVAÇÃO: • FÉRIAS JANAINA DE 17/01/2018 Á 31/01/2018.
PARÓQUIA SÃO

JOÃO BATISTA - JACIGUÁ

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
Site: seunomeejoao.com.br | E-mail: pj.batista@hotmail.com | Tel.: (28) 3525-1207 / 99911-2271
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PROCLAMAS
1° GIZELI PIZETTA COSTA e CRISTIANO DIAS AGRIZZI
Contrairá o Sacramento do Matrimônio na Igreja Matriz em
Jaciguá na Paróquia São João Batista em Jaciguá-Vargem Alta no dia: 15 de Dezembro de 2017.
Ele com 31 anos de idade, residente em Jaciguá
Filho de CRISTÓVÃO AGRIZZI e NAILDE DIAS DOS SANTOS AGRIZZI
Ela com 35 anos de idade, residente em Jaciguá
Filha de DALMAÇO COSTA e AUGUSTA DA PENHA PIZETTA COSTA
Quem souber de algum impedimento que torne o casamento nulo ou ilícito
está obrigado em consciência a denunciá-lo à autoridade eclesiástica

