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O pessimista é um acomodado. Ser otimista dá muito
trabalho, nos diz o educador Mário Sérgio Cortella. Ao
pessimista basta ﬁcar sentado esperando para repetir: “eu
não disse que não adiantava?” O otimista, por sua vez,
arregaça as mangas e se põe ao trabalho para tentar mudar o
rumo, numa correnteza contrária. Para este, vale a luta. E se
fortalece dizendo: “posso não conseguir, mas vou morrer
tentando!”
O compromisso comunitário está cada vez mais esvaziado.
Falta-nos lideranças e falta-nos motivação. Parece que os
pessimistas estão em maior número e o seu mantra de que
“nada vai dar certo” tem encontrado espaço em nossos
corações.
O Papa Francisco, na “Alegria do Evangelho”, reconhece que
não existe uma palavra capaz de despertar-nos para uma
motivação ﬁrme, segura e inabalável. A motivação que
necessitamos têm de nascer da contemplação dos mistérios
da vida do Senhor. Olhar a Jesus nos faz perceber seu modo
sincero de amar as pessoas, de anunciar com vigor a justiça
do Reino.
Olhar a Jesus é perceber as preocupações do íntimo de seu
coração e perceber a quem se dirigiam suas palavras, seus
gestos e suas atitudes, e o modo como Ele cultivava sua total
dependência e referência ao Pai e a seu Reino. Olhar o Senhor
é também deixar-se olhar pelo Senhor. Haverá momentos em
que nossa oração será apenas abandonar nas mãos de Jesus
nossos limites e fraquezas para então receber Dele um abraço
amigo e reconfortador, abraço de quem nos ama e jamais
deixará de nos amar.
A missão da Igreja é dar testemunho da ressurreição de seu
Senhor, Jesus Cristo. Por isso, durante todo o tempo da páscoa
devíamos dar atenção ao salmo e deixar repetir-se nos nossos
ouvidos o refrão: “Este é o dia que o Senhor fez para nós, nele
nos alegremos e exultemos!” A causa de nossa alegria é a
causa do Evangelho, luz nascida da Cruz na qual o Cristo
entregou sua vida e nos deu seu Espírito. Se as trevas do
pessimismo e do desânimo se aninham em nossa vida,
olhemos para Aquele que é a razão de nossa fé e deixemos que
sua luz inﬂame novamente nosso coração. Não é a mesma
coisa viver crendo em Jesus Cristo que viver sem Ele.

Pe. José dos Passos, SJ
Pároco
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DIOCESE VISITA CONVENTO DA
PENHA EM ROMARIA
Por Vinícius Figueira (redação)
Todos os anos ﬁéis capixabas, após a Páscoa, são
convidados a subir a colina da Penha para visitar a
Senhora das Alegrias. Neste ano, não vai ser
diferente, a diocese de Cachoeiro está realizando
sua romaria com todas as paróquias no dia 07 de
abril. A Celebração Eucarística, que faz parte da
programação do oitavário, será presidida pelo Bispo
Diocesano, Dom Dario Campos (OFM).
A Paróquia de Iconha está organizando ônibus que
saíra às 11h do mesmo Sábado. O Objetivo reunir
representantes das 36 comunidades da paróquia
para rezar e agradecer a proteção de Nossa Senhora
da Penha sob todas as comunidades da diocese. Dê o
seu nome da Secretaria Paroquial.
Nossa Senhora da Penha foi proclamada padroeira
capixaba pelo papa Urbano VIII, em 23 de março de
1.630. Conta a história que a bula papal foi
conﬁrmada apenas em 26 de janeiro de 1.908 com o
resultado de um plebiscito realizado em todas as
paróquias do Estado. E a aprovação do Vaticano veio
apenas em 27 de novembro de 1912.

A Festa da Penha começou com o Frei Pedro Palácios,
fundador do Convento da Penha. O frei encomendou
uma imagem de Nossa Senhora (que ainda se
encontra no Santuário) e convidou as pessoas para
fazer a benção. No dia seguinte após a primeira
Festa da Penha, em 1.570, ele faleceu.
Encontro com Deus
Ao longo dos nove dias, cerca de 2 milhões de
pessoas devem participar da festa, que contará
também com a apresentação da Orquestra Sinfônica
do Espírito Santo (Oses). De acordo com o guardião
do Convento, Frei Paulo Roberto Pereira, a festa é
uma forma dos ﬁéis manterem um relacionamento
com Deus por meio de Maria.
“Quem participa desta devoção, como é a Festa da
Penha, vem ao encontro da graça, de Maria, que é o
ser humano perfeito que nos leva a Cristo. É uma
multidão de pessoas com experiências individuais de
encontro com Deus”, destaca o frei.
Diáconos, Presbíteros, ministros da Palavra e da
Eucaristia. Todos eles se unirão ao nosso Bispo
Diocesano Dom Dario Campos e os milhares de ﬁéis
do sul do Espírito Santo rumo ao Convento da Penha.

(28) 3537-1501

(28) 3537-2793
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PAPA CONVIDA A OLHAR PARA
O CRUCIFIXO PARA SUPERAR DESERTOS
Na homilia da missa celebrada na Casa Santa Marta, Francisco convidou os ﬁéis a olharem
para o cruciﬁxo todas as vezes que sentirem cansados da vida.
Fonte: Canção Nova
O Pontíﬁce iniciou a sua reﬂexão a partir da Primeira
Leitura (Nm 21,4-9), na qual se narra a desolação
vivida pelo povo de Israel no deserto e o episódio das
serpentes que mordem o povo. Tiveram fome e Deus
respondeu com o maná e depois com as codornas,
tiveram sede e Deus lhes deu água. Depois, com o
aproximar-se da terra prometida, alguns deles
manifestaram ceticismo porque os espiões enviados
por Moisés tinham dito que era uma terra rica de
frutas e de animais, mas habitada por um povo alto e
forte, bem armado. E, portanto, expressavam as
razões do perigo de ir ali.

Nesses momentos, portanto Francisco convida a
olhar “o cruciﬁxo feio, isso é o real” porque “os
artistas ﬁzeram cruciﬁxos bonitos, artísticos”, alguns
de ouro e pedras preciosas. E isso – destaca – “nem
sempre é mundanidade” porque quer signiﬁcar “a
glória da cruz, a glória da ressurreição”. “Mas quando
você se sente desse jeito, veja isso: antes da glória”,
ressalta o Papa.

Então Francisco recorda de quando era criança e ia
com a sua avó na Sexta-feira Santa: fazia-se a
procissão de velas na paróquia e vinha o Cristo
deitado em mármore, em dimensões naturais. E
quando chega o Cristo deitado, a avó nos fazia
ajoelhar: “Olhe bem para ele” – dizia – “mas amanhã
“Olhavam para a própria força e tinham se esquecido ele ressuscitará!”. De fato, naquela época, antes da
da força do Senhor, que os havia libertado da reforma litúrgica de Pio XII, a ressurreição se
escravidão de 400 anos”, notou o Papa.
celebrava na manhã de sábado, não no domingo. E

(28) 3537-2847
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então, a avó, na manhã de sábado, quando se
ouviam os sinos da ressurreição, nos fazia lavar os
olhos com água, para ver a glória de Cristo.
Ensinem seus ﬁlhos a olhar para o cruciﬁxo e para a
glória de Cristo. Mas nós, nos maus momentos, em
momentos difíceis, envenenados um pouco por ter
dito em nossos corações qualquer desilusão contra
Deus, olhemos para as feridas. Cristo elevado como
a serpente: porque ele se fez serpente, ele se
aniquilou para vencer “a serpente do mal”. Que a
Palavra de Deus hoje nos ensine este caminho: olhar
para o cruciﬁxo. Acima de tudo, no momento em
que, como povo de Deus, nos cansamos da viagem
da vida
Criticar Deus é envenenar a alma
Esta experiência – destacou o Papa – acontece com
todos nós quando queremos seguir o Senhor, mas
nos cansamos. Mas o pior é que o povo criticou Deus
e “criticar Deus é envenenar a alma”. Talvez alguém
pensa que Deus não o ajude ou que tem que superar
muitas provações. Sente o “coração deprimido,
envenenado”. E as serpentes, que mordiam o povo
como narra a Primeira Leitura, são exatamente “o
símbolo do envenenamento”, da falta de constância
em seguir o caminho do Senhor.
Moisés, então, intercede junto ao Senhor, que
responde pedindo que faça uma serpente de bronze
e a coloque no alto de uma haste. Esta serpente
curava todos os que haviam sido atacados pelas
serpentes por ter criticado Deus: “Esta serpente era
profética: era a ﬁgura de Cristo sobre a cruz”.
Está aqui a chave da nossa salvação, a chave da
nossa paciência no caminho da vida, a chave para
superar os nossos desertos: olhar o cruciﬁxo. Olhar
Cristo cruciﬁcado. “E o que devo fazer, Padre?” –
“Olhar. Olhar as Chagas. Entre nas Chagas”. Por
aquelas Chagas fomos curados. Você se sente
envenenado, triste, sente que a sua vida não tem
sentido, está cheia de diﬁculdades e de doenças?
Olhe para lá.

DICAS DE LIVRO

Para você ler neste mês de abril
Nove Meses com Maria:
Novena da Anunciação ao Nascimento
de Jesus
Nesta bela e poética obra, Pe. Luís Erlin propõe
uma novena não de nove dias, como de costume,
mas de nove meses, acompanhando a gestação
de Maria dia após dia. Ao longo das páginas, o
autor dá voz a Nossa Senhora e nos convida a
gestar o Senhor no íntimo da alma em
companhia da Mãe de Jesus, que é também mãe
de toda a humanidade. Mais de 100.000
exemplares vendidos. Junte-se a milhares de
pessoas que ﬁzeram esta novena e alcançaram
uma graça!
Autor: Padre Luís Erlin
Idioma: Português
Número de Páginas: 160
Material: Não
Acabamento: Brochura,
capa ﬂexível com
laminação localizada,
orelha e lombada
quebrada
Editora: Ave Maria
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ACONTECEU NA COMUNIDADE
Missa com estudantes do
município recorda 25 anos de
saudades de Pe. Assis
O dia 02 de março de 2018, foi um
momento de muito signiﬁcado para a
paróquia de Iconha quando fez
memória dos 25 anos de saudades
Pe. Assis.
Para celebrar essa data, alunos de
todo o município participaram de
uma missa na Igreja Matriz, Às 8h,
presidida pelo Pe. Passos e
concelebrada pelo Pe. Cleomar.

Projeto Estar com o Senhor visitou comunidade
de Guaxuma
O Projeto de formação continuada que possui o objetivo
de formar discípulos missionários nas comunidades de
nossa paróquia, esteve visitando no último mês, a
comunidade de Guaxuma.
A Comunidade, que marcou presença signiﬁcativa no
momento de reﬂexão, teve um momento íntimo de
oração e relacionamento com o Senhor, Mestre. Estar
com o Senhor é um iniciativa da Diocese de Cachoeiro.

Bom Destino acolhe jovens que fazem
experiência de reconciliação
Na noite do dia 18 de março, aconteceu o
Reconciliar Jovem na comunidade de Bom
Destino, Iconha/ES. Foi um momento de
oração e reﬂexão sobre todo o contexto social,
político, econômico e de extrema violência em
que vivemos atualmente.
No momento de oração, foi rezado também por
aqueles que perderam seus bens, fruto de
muito suor e trabalho, devido a abundante
chuva em nossa região.
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RECEITA DO MÊS:
SANDUÍCHE DE FORNO
Ingredientes:

Modo de preparo:

Manteiga para untar;

Unte o refratário com manteiga, acrescente uma
camada com pão de forma e cubra com requeijão;

1 pacote de pão de forma;
1 copo de requeijão;
200 g de queijo prato;

Em seguida, coloque uma camada de queijo prato,
uma de presunto e mais uma de mussarela;
Acrescente mais uma camada de pão, requeijão, os
queijos e o presunto, o tomate e os temperos;

200 g de queijo mussarela;
200 g de presunto;

Por ﬁm, adicione mais uma camada de pão e, sobre
esta última camada, coloque o queijo mussarela e o
orégano;

1/2 copo de leite;
tomate em rodela (opcional), orégano e manjericão

Espalhe o leite nas laterais do sanduíche (com o
auxílio de uma colher) e leve ao forno até dourar
(10 minutos)
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O VALOR DO SILÊNCIO
Pe. Mário França, sj
Vivemos em um mundo agitado, barulhento,
acelerado. Somos constantemente bombardeados
por novas informações e intermináveis
propagandas. Corremos o perigo de aceitar
passivamente tal situação, e mesmo de tal modo
nos habituar com ela, que sua ausência seja
experimentada como uma lacuna a ser preenchida,
ou um vazio que não podemos suportar. Daí a pressa
em suprir os momentos em que nossos ouvidos
nada escutam, em que nossa atenção não é
requisitada por novos estímulos. Cruzamos com
jovens, e também menos jovens, embalados pelas
músicas ouvidas em seu fone de ouvido, ﬁxados em
seus aparelhos eletrônicos e alheios ao que se passa
à sua volta.
Porém, não somos apenas animais em interação
com o nosso meio físico e social, pois temos uma
inteligência e uma liberdade que não podem ser
relegadas à periferia da nossa existência. Estamos
destinados, pelo que somos, a conhecer, pensar,
reﬂetir, avaliar, julgar, bem como a agir, optar, tomar
decisões, comprometer-nos, acolher ou recusar.

Todavia, é muito difícil que correspondamos na vida
concreta ao que somos se não conseguimos abrir
espaços de silêncio em nossa existência. Pois ela é
uma travessia agitada, como um navegar em altomar, sujeita a ventos e correntes que nos podem
afastar do rumo desejado e que exigem, de tempos
em tempos, uma avaliação da rota para corrigir os
desvios ocorridos. Avaliação de nossa vida pessoal,
familiar, proﬁssional, social, religiosa. Não podemos
nos contentar em ser reduzidos a seres de consumo
de produtos culturais ou materiais, não podemos ser
rebaixados a meras peças da corrente produtiva,
descartadas quando perdem sua eﬁcácia.
Só conseguiremos ser pessoas que sabem reﬂetir e
agir responsavelmente quando soubermos valorizar
devidamente o silêncio em nossa vida. Pois é
exatamente a ausência não só de ruídos externos,
mas também de distrações internas, que nos
capacitam a experimentar a importância do silêncio,
sua realidade pleniﬁcante, seu conteúdo latente e
rico. Temos de aprender a descer ao fundo de nós
mesmos, escutar nosso coração, sentir seus anseios
de sentido, de paz, de felicidade, de Deus.
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Dia Horário
4 Quarta

19h

5 Quinta
6 Sexta
7 Sábado

09h
09h
11h

10 Terça

19h
19h

14/15
14 Sábado
15 Domingo
16 Segunda
18 Quarta
19 Quinta
20 Sexta
20/22
21 Sábado
24 Terça

08h
19h
19h
09h
19h
19h
15h30
19h

25 Quarta
19h
27 Sexta
27/29

09h
19h

28 Sábado

08h

08h
14h
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Evento

Local

Formação p/ CPC`s (Coordenadores, Secretário
e Tesoureiro de todas as comunidades e
CPP(Conselho Pastoral Paroquial)
Visita Pastoral
Visita Pastoral
Romaria Diocesana ao Convento da Penha Saída de Duas Barras
Formação Paroquial do Dízimo
Formação Paroquial p/ Equipe do Batismo
EAC
Formação da PPI (Pastoral da Pessoa Idosa)
Visita do Apostolado da Oração à Comunidade
Reunião em preparação a Semana da Família
CPR (Conselho Pastoral Regional)
Visita Pastoral
Vigília Batismal – Comunidade Matriz
Formação Missionária Diocesana - COMIDI
ASSEMBLEIA PAROQUIAL
Formação para novos Ministros da Palavra e
Eucaristia de todas as comunidades
Reunião dos Presbíteros
CPAE (Conselho Paroquial / Assuntos
Econômicos)
Visita Pastoral
Retiro Espiritual Paroquial "Cuidando do
Cuidador" p/ coordenações e pessoas que
ﬁzeram o retiro quaresmal
Formação para novos Ministros da Palavra e
Eucaristia destinados aos que não
puderem na Terça-feira 24/04
Formação para novos Acólitos
Formação Círculos Bíblicos Regional 1
Mini Assembleia Juvenis

Salão Paroquial

Nova Esperança
Inhaúma
Vila Velha
Salão Paroquial
Videoteca
Salão Paroquial
Videoteca
Campinho
Sala Planejamento
Rio Novo do Sul
Venezuela
Salão Paroquial
Marataízes
Salão Paroquial
Bom Destino

Sala Planejamento
Alto Inháma

Anchieta

Salão Paroquial
Matriz
Itapemirim
Catedral

Com Pe. Andherson Franklin

www.diocesecachoeiro.org.br
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Comunidade

Dia Horário
1 Domingo

6 Sexta
7 Sábado

8 Domingo

9 Segunda
12 Quinta
13 Sexta
14 Sábado
15 Domingo

18 Quarta
20 Sexta

21 Sábado
22 Domingo

08h
08h
08h
08h
08h
10h
10h
11h
19h
19h
19h
08h
19h
19h
19h
07h
10h
10h
19h
11h
19h
19h
17h
19h
07h
08h
09h
10h
11h
18h
19h
08h
19h
19h
19h
19h
19h
07h
08h
08h
08h
08h
08h

Solidão c/ 1ª Eucaristia
Bom Destino c/ Batizados
Monte Belo
Matriz
Crubixá c/ 1ª Eucaristia
Itinga
São Caetano
Venezuela c/ 1ª Eucaristia
Matriz
Marataízes
Matriz - Cel. Sagrado Coração de Jesus
Matriz c/ Missa da Catequese Paroquial
Matriz c/ Matrimônio
Jardim da Ilha
Morro da Palha
Matriz c/ 1ª Eucaristia
Guaxuma c/ Festa de Nossa Senhora da
Penha
Córrego da Cecília
Matriz
Nova Esperança -Nossa Senhora da Penha
Novo Horizonte
Paraíso
Jequitibá
Matriz c/ Matrimônio
Matriz
Duas Barras c/ 1ª Eucaristia
Bom Parto
Palmital c/ 1 Eucaristia
Pedra Lisa Alta
Cachoeira do Meio c/ 1ª Eucaritia
Matriz
Lar do Idoso
Palmital c/ Matrimônio
Laranjeiras
Tocaia
Matriz c/ Matrimônio
Ilha do Coco c/ 1ª Eucaristia
Matriz
Taquaral
Bom Destino c/ 1ª Eucaristia
Jaracatiá
Pedra Lisa Baixa c/ 1ª Eucaristia
Santa Rita

Celebrante
Antônio
Cleomar
Rocélio
Agnaldo
Passos
Agnaldo
Cleomar
Passos
Passos
Cleomar
Marcos
Passos
Marcos
Passos
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Marcos
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar
Cleomar
Passos
Passos
Marcos
Passos
Laércio
Passos
Cleomar
MP
Cleomar
Passos
Laércio
Ponciano
Marcos

O lugar ideal para seu corpo
se beneficiar com o Pilates
o seu corpo em equilíbrio

28

3537-2734

Dra. Bethânia Mattos
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Dia Horário
26 Quinta

28 Sábado
29 Domingo

10h
10h
11h
12h
19h
08h
16h
19h
19h
07h
10h
19h
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Comunidade
Córrego do Lopes
Pedra D`Água
Alto Inhaúma
Santo Antônio
Matriz c/ Batizados
Campinho c/ Festa de Nossa Senhora do
Bom Conselho
Hospital "Danilo Monteiro de Castro"
Matriz c/ Matrimônio
Santa Luzia
Matriz c/ Batizados
São José c/ 1ª Eucaristia
Matriz

Celebrante
Cleomar
Passos
Laércio
Passos
Laércio
Passos
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Passos

Obs.: lembramos que diante de imprevistos, este calendário pode sofrer alterações.
Para mais informações ligue para a Secretaria Paroquial: (28)3537-1135

Proclamas Matrimoniais
Nesta Paróquia estão sendo proclamados os seguintes matrimônios neste mês de Maio de
2018.

1 – DEOVANI DA SILVA DADALTO E CATIANI TOSE PERUZO
2 – JOHNNY CASTHELLOGE RAMOS E SIBELI VERONEZ CARDOSO
3 - MAURICIO CORTES PESSINI E JOYCE BERTAMIOLI MORELI
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DÍZIMO PARA UMA IGREJA
À SERVIÇO DA CARIDADE
Por Alessandro Gomes de Melo
É com grande satisfação que vos apresento a
proposta a ser trabalhada na Campanha da
Conscientização do Dízimo em nossas comunidades
em 2018. A mesma está fundamentada no Objetivo
Geral da ação evangelizadora – Diocese de
Cachoeiro de Itapemirim (2015-2019). O Papa
Francisco lembra a forte palavra da Primeira Carta
de São João, quando destaca a recomendação
fundamental: “Não amemos com palavras nem
com a boca, mas com obras e com verdade”. O Papa
reforça ainda que “Crer é amar, e o amor não
admite álibis”. Algo bem diferente do que fazem
muitos daqueles que se dizem cristãos, mas deixam
para segundo plano as necessidades de quem
precisa de ajuda.
Assim, a cada mês queremos convidá-los a fazer
uma experiência maior com Deus, não só como
dizimista, mas também como cristão no sentido
bíblico pastoral, resgatando sua espiritualidade na
dimensão religiosa, eclesial, missionária e
caritativa. Vale lembrar que Dimensão Caritativa
ocupará grande parte do coração.

Já a Dimensão Religiosa tem a ver com a relação do
cristão com Deus. Contribuindo com parte de seus
bens, o ﬁel cultiva e aprofunda sua relação com
aquele de quem provém tudo o que ele é e tudo o que
ele tem, e expressa, na gratidão, sua fé e sua
conversão.
A Dimensão Eclesial está profundamente relacionada
à vivência da fé e à pertença a uma comunidade
eclesial. Quando bem compreendida, a fé leva o ﬁel a
tomar parte nos vários aspectos da vida da
comunidade, experiência profunda de comunhão que
se exprime na imagem do corpo no âmbito
comunitário, paroquial e diocesano.
Sobre a Dimensão Missionária, o ﬁel é corresponsável
por sua comunidade, toma consciência de que há
muitas comunidades que não conseguem prover suas
necessidades com os próprios recursos e que
precisam da colaboração de outras. O dízimo permite
a partilha de recursos entre as paróquias de uma
mesma Igreja particular e entre Igrejas particulares,
manifestando a comunhão que há entre elas. De fato,
em cada Igreja particular, a comunhão com as demais
está presente e atua a uma e única Igreja de Cristo;

Segundafeira
Horário:
19h
Local:
Bom
Destino

