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EDITORIAL

A manjedoura e a cruz são feitas da mesma
madeira
Por Pe. Passos, SJ
Procurando sobre a expressão “da mesma madeira que
é feita a manjedoura, também se fez a cruz”, encontro
na internet estas palavras: “Singela manjedoura, rude
cruz – distantes de palácios, quartéis e lugares de poder. Objetos de desprezo, talvez, dos que se tornam
senhores e reis. Entretanto, imperadores em geral e
soberanos de todas as eras tremem diante da manjedoura e diante da cruz. Como disse certa vez Dietrich
Bonhoeffer: “Para os grandes e poderosos deste mundo, há apenas dois lugares diante dos quais lhes falta
a coragem, lugares que temem no mais profundo de
suas almas e evitam: a manjedoura e a cruz de Cristo.
Nenhum dos poderosos ousa se aproximar da manjedoura, nem mesmo o rei Herodes, pois é ali que os
tronos tremem, os poderosos caem, os soberanos perecem, porque Deus está do lado dos humildes. Ali a
riqueza de nada vale, porque Deus está com os pobres
e famintos, mas os ricos e opulentos Ele despede de
mãos vazias. Diante de Maria, a jovem serva, diante da
manjedoura de Cristo, diante de Deus em humildade,
os poderosos nada conseguem; não têm direitos nem
esperança; eles são julgados.” (Gladir Cabral, http://
ultimato.com.br/sites/gladircabral/2013/12/24/2531-a-manjedoura-e-a-cruz/).
A manjedoura nos recorda a encarnação do Verbo
de Deus na história. Em meio às tantas contradições
próprias da história, o Filho de Deus nasce longe dos
palácios e em meio a dóceis animais do campo. Nas
hospedarias da cidade “não havia lugar para eles” (Lc
2,7). Rejeitado pela cidade, o lugar do nascimento do

Messias se dá no campo, nasce num estábulo. Nisso se revela a opção de um Deus partidários dos pequenos e dos
pobres: o Verbo vem ao mundo entrando pelas portas
dos fundos. A fragilidade de um recém-nascido, que já
nos toca o coração por seu total desamparo, é sublinhado
pelo advérbio. Pobre. Pobre entre os pobres. E é daí que
vem o Salvador. O Todo-Poderoso, Senhor Criador do
Céu de da Terra, promove a libertação a partir de quem
não tem: nem poder, nem riqueza, nem um travesseiro
onde recobrar a cabeça.
Nascido pobre, entre os pobres se criou e com eles seu
destino está entrelaçado. Foge do poder do Rei que quer
os meninos mortos; vive como imigrante no estrangeiro;
cresce num vilarejo longe dos centros de poder e da religião. E quando tem início a revelação de seu mistério,
são os pobres quem acolhem primeiro sua mensagem.
Vida derramada em pequenas liturgias em mãos e pés
sem terra, Jesus é um nome que não engasga a boca dos
deserdados do mundo. E por isso, seu destino de morte,
numa cruz, culmina a entrega de uma vida no serviço do
Reino de Deus. E a madeira que o acolheu na entrada no
mundo agora será trono de vitória que corrói por dentro
o trágico que a cruz representa. Vai à cruz por que "os
seus não o acolheram" (Jo 1,11) já desde o início, desde a
manjedoura. Mas aqueles que o receberam, aos que crêem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos
de Deus" (Jo1,12). Mistério de amor e vida em plenitude
celebrado desde o Natal e iluminado nas luzes da Ressurreição.

EXPEDIENTE:
Pároco: Pe. José dos Passos, SJ Coord. da Pastoral da Comunicação e Jornal: Vinícius Paula Figueira
Colaboraram nesta edição: Vinícius Figueira, Mª Elizabete Mozer Valiati, Nilzete da Penha Cunha Marim
e Lusia Bertoli / Telefone: (28) 3537-1135 ou 3537-2381
E-mail: falemasobras@gmail.com / Tiragem: 1.400 Exemplares: Impressão: Gráfica Diocesana(28) 35176845
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ESPECIAL PARÓQUIA

Conselhos Comunitários se reúnem em
Tocaia para confraternizar
Por Vinícius Figueira
No próximo 12 de dezembro, os conselhos comunitários Este ano de 2017, foi um ano de muitas atividades,
estarão reunidos na comunidade de Tocaia para avaliar encontros, desafios e, logo, de superações. A vida em
comunidade sempre desenham supresas e desafios que
e confraternizar o ano de 2017.
exigem discernimento e compromisso. Mais ainda:
O Conselho de Pastoral da Comunidade (CPC) é um estar à frente dos serviços comunitários, compreenórgão de coordenação, representação, participação e co- de estar em sintonia com as diferenças e diversidades,
munhão de todas as instâncias da Igreja, em nível co- próprias daqueles que o Senhor chama para segui-Lo.
munitário, é a força da comunidade, realidade viva e
dinâmica, da Igreja Povo de Deus: mistério, organiza- Como Igreja paroquial, só nos resta olhar para figura
ção, comunhão, participação e missão. A ação pastoral de Antônio de Pádua e aprender dele a coragem e o
é organizada e animada pelo Conselho de Pastoral da desejo de seguir Jesus na continua missão de servir os
pobres, os pequenos e abandonados de nossas comuComunidade.
nidaes. Os pobres necessitados da nossa partilha mateNo objetivo de agradecer e celebrar 2017, os conselhos rial, os pobres necessitados de partiha espiritual.
das nossas 36 comunidades estão convocados a se reunirem, para unidos, celebrar a fé, a alegria de ser discípu- Que ao descortinar de 2018, possamos recarregar as
los missionários, mensageiros da alegria do Evangelho baterias e trabalhar com mais dedicação que 2017,
com mais entusiasmo e coragem de fazer tudo para a
de Jesus de Nazaré.
“maior glória de Deus”.

FARMÁCIA DO ARILDO
Disk Entrega
(28)3537-1130
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ACONTECEU

Dia da Juventude
O evento aconteceu no dia 29 de outubro, na Igreja Matriz e reuniu diversos jovens da Paróquia.

No Dia Nacional da Juventude, quem encantou a celebração da Noite na Matriz, foram os rostos jovens de
diversas comunidades de nossa paróquia. Em clima de
alegria e animação, a Eucaristia foi presidida pelo Pe.
Passos e concelebrada pelo Diác. Marcos.

Na organização estavam envolvidos os Movimentos
como o EAC, Magis, Ministério Jovem, Pastoral da Juventude e SAV. O DNJ é celebrado todo último dia de
outubro e tem o objetivo de congregar a juventude para
celebrar e viver a fé.

Formação para animadores de “Refletindo”
Uma Igreja animada e encantada por
evangelizar é o desejo do Papa Francisco, uma Igreja missionária e constantemente “em saída”, a propósito, os
animadores de Círculos Bíblicos da
comunidade Matriz tem feito um belo
trabalho de evangelização nas ruas da
nossa cidade.
Refletindo a Palavra de Deus nas
diversas famílias de Iconha, os animadores têm procurado realizar encontros dinamizados no objetivo de
permitir um encontro real e concreto
do discípulo com a Palavra.
Tel: (28) 3537-1501

Tel:28-3537-1600

Tel: (28) 3537- 2847
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Projeto Estar com o Senhor visita Duas Barras
O Projeto estar com o Senhor esteve visitando a
comunidade de Duas Barras e levando a mensagem de que o Missionário não é um elemento
isolado, mas engalhado ao tronco de uma comunidade missionária. Jesus sempre mandou os
discípulos irem de dois a dois e eles foram andando pelos caminhos, pelas vilas, povoados e
depois voltaram para se encontrar. Os discípulos
voltavam de suas experiências e encontravam
com o Senhor para partilhá-las.
O missionário está sempre ligado à sua comunidade, comunidade dos discípulos missionários.

Festa da Unidade

O evento aconteceu na comunidade de Campinho, no último dia 19 de novembro e reuniu as comunidades que
formam a rede paroquial. Como gesto concreto, foi levado
terra de todas as comunidades para o plantio de um Ipê!
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FAZENDO MEMÓRIA

Poesia conta História de “Bom Parto”

Por José Alberto Valiatti
Ferri Giuseppe era imigrante/ Desta terra foi desbravante/ Um homem de fé muito grande/ Que da Itália país distante/ Fez o percurso estressante/Sem deixar de ser orante/ Com todo esforço ofegante/E a honra predominante.
E aqui estamos na festa da Unidade/ Representando nossa comunidade/Manifestando a grande saudade/De um homem de outra nacionalidade/
Que para todos nos deu felicidade/Quando seu filho Francisco na mocidade/ Casado com Maria,
nome de divindade/ Veio morar nessa localidade.
Maria sendo parteira famosa/Uma mulher muito fervorosa/ Vendo sua filha com gravidez dolorosa/O bebê não
resistiu, e ela lastimosa/Fez um pedido a Mãe caridosa/
Que salvasse sua filha bondosa/E como se abre uma rosa/
A filha foi vitoriosa.

Tel: 28-3537- 2793
(28)-9-9903-7855

Tel: 28-3537- 2792

Da Santa uma imagem ela comprou/E uma igrejinha edificou/Pois a Deus em toda vida orou/ E
a Nossa Senhora do Bom Parto se devotou/ Dessa forma há 107 anos se iniciou/No lugar onde
a fé triunfou/O agradecimento
se consolidou/
Dentre esse povo que a Virgem sempre amou.
As famílias desse local/ Recebem uma semana antes do Natal/Nessa data muito especial/De todos os
recantos vem casal/ Que fazem do agradecimento um ritual/Por Maria dar-lhes o aval/De um viver
fraternal/ E lhe pedimos, livra-nos de todo o mal.
Essa história aqui contada/ Que em versos é narrada/
Precisa ser preservada/ Em todo o tempo ensinada/
Para que Nossa Senhora amada/ Seja por todos adorada/ Em nosso dia a dia perpetuada/E em nossas igrejas
coroada/ Óh Virgem Santa abençoada/ Proteja sempre
nossa caminhada!

Informa-

falem
Ano 8 | Edição 96 Dezembro 2017

7

RECEITA DO MÊS

Panetone recheado com
mousse de vinho
Siga batendo e junte uma colher (sopa) de açúcar.
Com a mistura já homogênea, adicione o vinho do porto e misture.
Dê uma leve aquecida em banho maria na mistura, por
cinco minutos, sempre mexendo, e reserve.
Bata o creme de leite na batedeira, começando na velocidade baixa e aumentando gradualmente.
Junte um quarto de xícara (chá) de açúcar e siga batendo até obter o ponto firme de chantilly.
Reserve na geladeira.
Dissolva a gelatina na água morna.
Misture delicadamente o creme de vinho do porto, o
MODO DEPREPARO
cream cheese, o chantilly e a gelatina dissolvida.
Com uma faca, retire a tampa do panetone e reserve.
Recheie o panetone com a mousse, cubra com a tampa.
Faça um corte em círculo no centro do panetone e retire Derreta o chocolate no micro-ondas, despeje sobre o
o miolo, guardando a espessura de dois dedos nas late- panetone, junto com algumas raspas e chocolate.
rais e no fundo.
Leve para geladeira por duas horas para firmar o recheio
Reserve.
do mousse.
Peneire as gemas e bata até ficar bem clarinha.
Sirva com um bom vinho do porto.
INGREDIENTES
1 panetone de 500g
3 gemas
1 colher (sopa) de açúcar
3/4 de xícara (chá) de vinho do porto
125g de cream cheese
2 colheres (sopa) de água
1/2 sachê de gelatina em pó sem sabor
125ml de creme de leite fresco gelado
1/4 de xícara (chá) de açúcar
100g de chocolate para a cobertura

Dicas de homilia com

Pe. Andherson

www.diocesecachoeiro.org.br

Tel: 28-3537- 1667
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IGREJA NO BRASIL

A Campanha da Evangelização já está em andamento,
todas as paróquias do Brasil receberam folders informativos sobre o tema e o lema da CE 2017 e os envelopes
para a coleta. Além disso, já está à disposição o cartaz
para ser adquirido ou baixado através do site da Edições
A abertura da campanha é realizada na Festa de Cristo CNBB.
Rei, este ano 26 de novembro, mesmo dia que a Igreja no Brasil fará a abertura do ano que será dedicado Padre Luís Fernando da Silva lembra que “A Igreja no
aos cristãos leigos e leigas. A campanha tem duração de Brasil mais uma vez faz um forte apelo para que nostrês semanas e a conclusão acontece no terceiro domin- sas comunidades locais se motivem na comunhão e na
go do Advento, dia 17 de dezembro, quando deve ser participação para que, por meio Com a coleta desse ano
realizada, em todas as comunidades católicas, a coleta pretende-se apoiar as inúmeras iniciativas da Igreja no
Brasil promovidas pelos cristãos leigos e leigas no serpara a ação evangelizadora no Brasil.
viço da evangelização, da dinamização das pastorais, na
O objetivo da campanha é despertar os discípulos e as luta pela justiça social, nas experiências missionárias das
discípulas missionários para o compromisso evange- Igrejas irmãs e na missão ad gentes.
lizador e para a responsabilidade pela sustentação das
atividades pastorais no Brasil. A iniciativa considera a Criada em 1997, durante a Assembleia Geral da CNBB,
ajuda para dioceses de regiões mais desassistidas e ne- e iniciada em 1998, a Campanha para Evangelização tem
cessitadas. “A Campanha para Evangelização é uma ex- como objetivo favorecer a vivência do tempo litúrgico do
periência que instiga a comunhão e partilha dos bens Advento e mobilizar a todos para uma Coleta Nacional
entre as Igrejas particulares, assim como acontecia nas que ofereça recursos a serem aplicados na sustentação
comunidades primitivas do Novo Testamento, cujo re- do trabalho missionário no Brasil. Tal iniciativa consilato encontramos nos Atos dos Apóstolos e nas cartas dera a ajuda para dioceses de regiões mais desassistidas
paulinas”, explica o secretário executivo da campanha, e necessitadas.
padre Luís Fernando da Silva.
Em sintonia com o Ano do Laicato, a Campanha para a
Evangelização deste ano que tem como tema “Cristãos
leigos e leigas comprometidos com a Evangelização” e o
lema “Sal da Terra e Luz do Mundo” (Mt 5, 13-14).

28-3537-2064
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ESPIRITUALIDADE

O que o Natal esconde... e revela
humanidade e assumiu tudo o que é radicalmente humano.

Por Pe. Adroaldo Palaoro,SJ
O palácio e a manjedoura, o imperador e a criança, Augusto e Cristo, Herodes e os pastores... esses são os pontos mais distantes entre si, os pólos extremos de toda a
história humana. Esse abismo nos ajuda a compreender
o modo de agir de Deus. Ele não irrompe na história
pelo lado mais alto e forte; prefere revelar sua presença
pelo lado mais baixo e fraco. Para encontrar Deus temos
de empreender o caminho de “descida”, dirigir o olhar
e o coração para o mundo da exclusão. Não é a grandeza e o poder, segundo os critérios humanos, que são
decisivos para Deus.Lá em “cima” não há lugar para a
Maria pobre, nem para o José sem recursos, nem para a
criança sem títulos. O Filho de Deus apareceu nos grotões da humanidade, justamente lá onde ferve a luta pela
sobrevivência, onde se acotovelam os esquecidos e os
náufragos da vida... Deus se faz “clandestino” entre os
clandestinos desta terra de exclusão.

Esta é a maneira que Deus escolheu para aproximar-se de nós, para percorrer os estreitos e poeirentos caminhos de nossa existência. Sua “entrada” no mundo
não foi com estardalhaço e triunfo estrepitoso; deu-se
à margem da história oficial, fora da cidade, numa noite
silenciosa de Belém, no coração da terra, numa gruta
de animais. Quase ninguém o percebeu. Outras “preocu pações” dominavam o coração dos homens, a porta
foi fechada... não restando a Ele outro caminho senão
o da “clandestinidade”. Vivemos imersos num contexto
sociocultural onde o sentido e a força do mistério do
Natal permanece obscurecido. Em primeiro lugar, a
proximidade do fim de ano carrega o peso do cansaço,
do ativismo, das correrias e ansiedades... que acabam
impedindo uma preparação mais intensa para acolher
a Novidade natalina. Em segundo lugar, somos continuamente impactados por um modo de festejar o Natal que nos distancia da Gruta de Belém. Trivialidades,
consumismo, superficialidade, vazio, vulgaridade... são
traços que acompanham nossa cultura e que dificultam
enormemente a vivência profunda do Natal.

Tais situações nos desumanizam e nos afastam do essencial. O “deficit” de humanismo nos inquieta e nos escandaliza. Corremos o risco de viver nossa própria humanidade em “banda estreita”, ou seja, sem sonhos, sem
projetos, sem uma causa de envergadura sobre a qual
Com a ação ousada e surpreendente de Deus, a periferia investir as melhores energias.
se põe em efervescência, os pobres e excluídos se agitam, uma alegria contagia a todos. Uma novidade foi in- Seduzido pelos estímulos ambientais, envolvido por
troduzida por Deus na história da humanidade: chegou apelos vindos de fora, cativado pela mídia, pelas inovaa vez do protagonismo dos últimos, dos pequenos, da ções rápidas, magnetizado por ofertas alucinantes... o
“massa sobrante”...; quem estava “fora” ocupa o centro ser humano se esvazia, “torna-se líquido”, perde a intedas atenções; o olhar de todos se dirige para a periferia rioridade, afasta-se do horizonte de sentido e... se deda história, onde Deus se faz “margem”. Na Encarnação e sumaniza. Longe de uma humanidade dinâmica, opeNascimento de Jesus esvaziou-se o céu. Deus abandonou rante, ousada... o que a pessoa deixa transparecer é uma
o trono altíssimo, exilou-se nas entranhas profundas da humanidade neutra, apática, estagnada.

Anuncie
aqui
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MISSAS NAS COMUNIDADES
Dia Semana
1
2

Sexta
Sábado

3
Domingo
		
		
4
Segunda
6
Quarta
8
Sexta
9
Sábado
		
10

Domingo

		
		
13

Quarta

16
Sábado
		
		
17
Domingo
		
		
		
		
		
18
Segunda
20
Quarta
21
Quinta
23
Sábado
		
		
24
Domingo
		
		
		

Missa e Celebração

Matriz c/ Devoção ao Sagrado Coração de Jesus
Jequitibá c/ batizado
Jardim da Ilha
Matriz c/ Batizados
Laranjeiras
Matriz
Pedra D`Água c/ Missa Festiva a São Francisco Xavier
Nova Esperança c/ Festa de Santa Bárbara
Matriz c/ encerramento das atividades (RCC)
Matriz c/ Missa de Devoção à Imaculada Conceição
e 25 anos de Ordenação Sacerdotal de Pe.
Geraldo De More
Matriz c/ Apostolado da Oração
Solidão c/ Batizado
São Caetano
Matriz c/ Batizados
Pedra Lisa Alta-Início do Tríduo c/ missa Festiva a Santa Luzia
Santa Luzia - Início do Tríduo c/ missa Festiva a Santa Luzia
Crubixá
Cachoeira do Meio
Matriz
Pedra Lisa Alta c/ Missa Festiva à Santa Luzia
Santa Luzia c/ Missa Festiva à Santa Luzia
Córrego da Areia
Paraíso
Santa Rita
Matriz
Monte Belo
Duas Barras
Palmital
Venezuela
Santo Antônio
Matriz
Bom Parto c/ Missa Festiva à Nossa Sra. do Bom Parto
Lar do Idoso
Hospital “Danilo Monteiro de Castro”
Córrego da Cecília
Pedra Lisa Baixa
Morro da Palha
Matriz
Jaracatiá
Inhaúma
Córrego do Lopes

Horário Presidente
19h
17h
19h
07h
10h
19h
19h30
09h
19h30

19h
07h30
19h
19h
07h
10h
10h30
10h
19h
19h
19h
19h30
15h
19h
19h
07h
08h
08h
10h
11h
12h
19h
11h
08h
16h
17h
19h
19h
07h
08h
09h
10h

MP
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
MP
Cleomar
Cleomar
Cleomar

Geraldo De More

Cleomar
Cleomar
Passos
Passos
Firmino
Passos
Cleomar
Cleomar
Passos
Passos
Cleomar
Passos
Passos
Cleomar
MP
Cleomar
Passos
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Passos
Cleomar
Cleomar
Passos
Cleomar
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
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Dia

Semana

		
		

25
Segunda
		
		
28
Quinta
30
Sábado
		
31
Domingo
		
		
		
		
		
01
Segunda
		

Missa e Celebração

Córrego do Lopes
Alto Inhaúma
Ilha do Coco “Vigília de Natal”
Matriz c/ “Vigília de Natal”
Matriz
Bom Destino
Campinho
Novo Horizonte
Taquaral
Tocaia
Matriz
Itinga
Guaxuma
São José
Córrego da Cecília c/ Missa
Matriz
Matriz
Bom Destino
Pedra Lisa Baixa c/ Festa do Menino Jesus

Horário
10h
11h
19h30
20h
08h
08h
08h
19h
19h
19h
07h
08h
09h
10h
18h
20h
07h
08h
10h30

11

Presidente
Passos
Cleomar
Cleomar
Passos
Passos
Jonas
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Passos
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos

Espiritualidade, Formações e Reuniões – Dezembro
Dia Semana

Evento

1

Sexta

2

Sábado

Adoração ao Santíssimo - Apostolado da Oração
Vigília Batismal da comunidade Matriz
Reunião SAV (Serviço de Animação Vocacional)c/
encerramento das atividades do ano 2017
Louvor na Praça (RCC - PJ)
Bom Destino c/ Confraternização dos Ministros E. Eucaristia
Encerramento das atividades (RCC)
25 anos de Ordenação Sacerdotal de Pe. Geraldo De More
Reunião Geral do AO c/ Celebração Eucarística
Reunião da PPI (Pastoral da Pessoa Idosa)
Encerramento das atividades (EAC)
ENS – Pre Eacre
Reunião e Avaliação do Projeto Estar c/ o Senhor
Confraternização c/ os CPC´s (Coordenadores,
Secretários e l para Tesoureiros de todas as
comunidades, CPP (Coordenadores de Paroquiais
de Pastorais e movimentos e CPAE (Conselho Paroquial
p/ Assuntos Econômicos)
CPR - Padres

		
5
Terça
6
Quarta
8
Sexta
9
Sábado
10
11
12

14

Domingo
Segunda
Terça

Quinta

Horário

Local

18h30
19h

Matriz
Salão Paroquial

16h
19h
19h
19h
19h
07h30
08h
07/16h
19h

19h
09h

Bom Destino
Iconha
Bom Destino
Matriz
Matriz
Salão Paroquial
Videoteca
À escolher
S. Paroquial
S. Paroquial

Tocaia
Piúma

Alcóolicos
Anônimos
Bom Destino

Reuniões: Segundas feiras,
às 19h.
Local: Bom Destino

Reuniões: Segundas e quarta-feiras,
às 19h30.
Local: Sala 02 na
Igreja Matriz
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Dia Semana
15

Sexta

16
19

Sábado
Terça

27

Quarta

Evento

Abertura da Novena de Natal
Celebração Ecumênica de 1 ano da enchente
Confissões na comunidade
Reunião geral com todos os Ministros da
Pregação da Palavra de Deus. Todos são convocados
Confraternização dos Presbíteros

Horário

Local

19h
16h

nas comunidades
Rua Q. G. Figueira
Crubixá

19h

Salão Paroquial

EDITAL DE PROCLAMAS MATRIMONIAIS
Nesta Igreja Paroquial, estão sendo proclamados os seguintes
casamentos para o mês de Janeiro.
WELITON DALTO DA SILVA E MAGDA BERTOLI POLONINI
JAIR ROBERTO PALAORO PAGANOTI E ALANA SOAVE POLONINI
ANTÔNIO LEANDRO PRATES SALLES E SIMONE DONATELLI LIMA PRATES

