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2 Revista PalavRa da vida

Estamos no Mês da Missões! Neste ano, somos convidados pela Campa-
nha Missionária – 2016 a refletir sobre o tema “Cuidar da Casa Comum é 
nossa missão”, intensificando nossa prática missionária em vista do cuida-
do de nossa mãe terra e todos que nela habitam.
Neste sentido, a Paróquia São Sebastião – Bairro Aquidabã em Cachoei-
ro de Itapemirim-ES, vem trazer a 2ª edição da Revista PALAVRA DE 
VIDA: COMUNICANDO A ALEGRIA DO EVANGELHO, levando 
até você o melhor da comunicação da fé e dos valores humanos e sociais 
que nossa Igreja vive.
Que possamos enquanto Igreja missionária, refletir e colaborar na constru-
ção de um mundo justo e fraterno servindo a Deus e aos irmãos em prol da 
missão no cuidado da Casa Comum.
Desejamos-lhes boa leitura e um contínuo viver na alegria de ser missio-
nário!
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Outubro é o Mês das Missões, um período de intensi-
fi cação das iniciativas de animação e cooperação mis-
sionária em todo o mundo. O objetivo é sensibilizar, 
despertar vocações missionárias e realizar a Coleta no 
Dia Mundial das Missões, penúltimo Domingo de Ou-
tubro (este ano dia 23), conforme instituído pelo Papa 
Pio XI em 1926.

“Cuidar da Casa Comum é nossa missão”. Este é o 
tema escolhido para a Campanha Missionária em 2016. 
O lema é extraído da narrativa da criação no livro do 
Gênesis: “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1, 
31). O projeto do Criador é maravilhoso, mas encon-
tra-se ameaçado. A preocupação pela ecologia parte de 
dois gritos: o grito dos pobres que mais sofrem, e o gri-
to da Terra que geme pela exploração. A temática reto-
ma a Campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano 
e amplia a missão de cuidar da vida em todo o planeta. 

Em sua Encíclica Laudato Si’, o papa Francisco adver-
te que “a existência humana se baseia sobre três rela-
ções intimamente ligadas: as relações com Deus, com o 
próximo e com a terra” (LS 66). E lança uma pergunta: 

“Que tipo de mundo queremos deixar a quem nos su-
ceder, às crianças que estão crescendo?” (LS 160). Em 
nossa Casa Comum, tudo está interligado, unido por la-
ços invisíveis, como uma única família universal. E nós 
recebemos de Deus a missão de cuidar dessas relações. 
Isso tem a ver com a missão da Igreja. Queremos fazer 
do cuidado do planeta a nossa missão até os confi ns 
do mundo. Diante da crise socioambiental, nem todos 
temos que ser especialistas e saber tudo, mas temos o 
dever de mudar nossos hábitos e apoiar ações práticas.

A Paróquia São Sebastião, em profunda sintonia com 
a CF-2016 e com a Encíclica Laudato Si tem realiza-
do várias ações no sentido do cuidado com a Casa Co-
mum. Dentre elas destacam: o estudo da Laudato Si e 
texto base da CF-2016 na Escola da Fé, Formação para 
Agentes Ambientais, Coleta da Solidariedade e a II 
Feira Bíblica com temas voltados para o cuidado com 
nosso planeta.

A Casa é comum, por isso a responsabilidade de cuidar 
é de todos nós. Faça também a sua parte!

Pe. Gelson de Souza
Párocoap
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Dra Maria Roseneli Scarton
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Nós, cristãos, herdamos da tradição judaica o costume 
de ler e orar a Palavra de Deus. O próprio Jesus, no 
Templo, desde menino, já ensinava a Palavra de Deus 
(Lc 2,41-52); e nas sinagogas, aos sábados, rezava sal-
mos e lia trechos da Sagrada Escritura, que apontavam 
a chegada do Reino de Deus (Lc 4,15-22).

Quando reunidos em comunidade, os primeiros cris-
tãos lembravam as palavras e os gestos de Jesus, sua 
morte e ressurreição, a vinda do Espírito Santo; davam 
graças a Deus, oravam e se alegravam. A cada reunião 
tentavam compreender tudo aquilo que havia aconteci-
do com Jesus, e os sinais que estavam acontecendo com 
eles no dia a dia da missão.

Mas nem sempre foi assim! Na história da liturgia da 
Igreja Romana, por algum tempo, as Sagradas Escritu-
ras deixaram de ser lidas nas celebrações litúrgicas. O 
povo não tinha mais acesso à Palavra de Deus, sendo 
evangelizado através dos “sermões” e da vida dos san-
tos e santas.

Foi o Concílio Vaticano II, através do “Sacrosanctum 
Concilium” sobre a Sagrada Liturgia, que devolveu à 
Santa Missa e às outras celebrações litúrgicas o lugar 
privilegiado da Palavra de Deus: “Na celebração litúr-
gica é máxima a importância da Sagrada Escritura. Pois 
dela são lidas as lições e explicadas na homilia e can-
tam-se os salmos. É de sua inspiração que surgiram as 
preces, orações e hinos litúrgicos...; é necessário que se 
promova aquele suave e vivo afeto pela Sagrada Escri-
tura...” (SC 24).

Hoje, dois mil anos depois, também nós, discípulos, 
somos chamados ao “diálogo” com Deus e com os ir-
mãos reunidos em comunidade, ouvindo as palavras de 
Jesus, tentando compreender, com a ajuda do Espírito 
Santo, o que está acontecendo e buscando uma palavra 
de vida para nós mesmos, para a comunidade, para a 
sociedade e para o mundo. Na verdade, Deus continua 
nos falando hoje.

É preciso redescobrir o valor fundamental da Liturgia 
da Palavra que essencialmente é o próprio “Cristo” 
num diálogo vivo e atual conosco.

Fica uma sugestão: 
• Busquemos criar nas comunidades o ministério dos 
leitores e salmistas. Não façamos da leitura das Sa-
gradas Escrituras nas celebrações, apenas um “chama 
alguém para ler”! Promovamos constantemente a for-
mação bíblica, litúrgica, espiritual 
e técnica dos leitores, salmistas, 
catequistas e ministros. Invistamos 
nos sistemas de som das Igrejas e 
no uso adequado de microfones e 
instrumentos musicais.

A PAlAVrA
de deus nA
liturgiA

Wallace Santos
Coordenador Paroquial dos Ministros Extraordinários da 
Pregação da Palavra de Deus – Paróquia São Sebastião

3518-5871

LiturgiA em foco

Então fiCA uMA PErguntA: 
O que fazer para que a palavra de deus ressOe 
verdadeiramente cOmO vida plena para tOdOs?
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Rezar é superimportante! Jesus nos ensinou a 
“pedir que vos será dado, buscai e achareis, batei 
e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, 
recebe. Quem busca, acha e quem bate à porta 
será aberta” (Mt 7, 7). Deste modo, precisamos 
diariamente dedicar um momento para estarmos 
na presença de Deus, pois sem intimidade com 
Ele não conseguimos fazer a Sua vontade e se-
guir fi elmente nossa caminhada de fé.
Constantemente, estamos sempre à procura do 
paraíso, da felicidade, de dias melhores para nos-
sa vida e procuramos sempre luz e melhor clari-
dade para nossos olhos e nossa alma. A paz que 
buscamos diversas vezes fora de nós, é possível 
encontrar interiormente no silêncio da oração, 
que nem sempre fazemos na correria do dia a dia. 
O silêncio da oração é fundamental para parar-
mos um pouco, refl etir sobre nossa vida e pedir 
a Deus força e superação de nossos desafi os di-
ários.
A oração não seca todas as lágrimas, mas elas já 
não rolam tão amargas rosto abaixo, coração a 
dentro. A oração não traz o dinheiro para nosso 

bolso, mas concretiza-nos que dinheiro é relati-
vo. Quem reza pouco, empobrece e esvazia-se 
nos caminhos da fé. Quando deixamos de rezar 
por muito tempo, enfraquece em nosso coração 
a espiritualidade como uma planta que vai secan-
do por não ser regada. A oração transforma nossa 
alma e coração, passamos a olhar o mundo com 
novos olhos, ou seja, os olhos de Deus.
Durante toda a sua vida, Jesus se retirava para 
orar e também deve acontecer conosco. Por isso, 
é um convite do Senhor que a cada dia possamos 
subir a montanha de nossa oração pessoal, na cer-
teza que Ele sempre estará nos esperando, pois 
sua promessa é clara: “Eis que estou convosco 
todos os dias até o fi m do mundo” (Mt 28, 20b). 
E, ao encontrarmos em nossa oração, devemos 
ter sempre uma atitude de humildade e fé diante 
de Dele, que quer falar no mais íntimo de nosso 
coração. Que possamos ancorados na oração dar 
uma resposta sábia e criativa a Deus, deixando 
que o Espírito Santo nos conduza para vivermos 
de forma autêntica nossa espiritualidade.

orAÇão:
importAnte diÁLogo
com DEuS Por Seminarista Fernando Acácio de Oliveira

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim-ES

crescer nA fé

(28) 3522-1058
www.frigolima.com.br

A oração transforma nossa 
alma e coração, passamos a olhar 
o mundo com novos olhos, ou seja, 
os olhos de Deus.
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Queridos e queridas, como é 
do nosso conhecimento, em seu 
texto sobre a “Alegria do Evan-
gelho”, o Papa Francisco nos fala 
de “uma Igreja em saída”. Em al-
gumas frases ele diz: “na Palavra 
de Deus, aparece constantemente 
este dinamismo de saída, que Deus 
quer PROVOCAR nos crentes (Gn 
12,1-3; Ex3,10.17; Jr 1,7)” [...]. 
Hoje, todos somos chamados a esta 
NOVA saída missionária. A alegria 
do Evangelho, que enche a vida da 
comunidade dos discípulos, é uma 
alegria missionária [...]. Contém 
sempre o dinamismo do êxodo e 
do dom, de SAIR DE SI MESMO, 
de caminhar e de semear sempre de 
novo, sempre MAIS ALÉM. É vital 
que hoje a Igreja saia para anunciar 
o Evangelho a TODOS” (EG nºs 
20-23). 

Quando fui enviado para nossa 
Igreja-Irmã, em fevereiro do ano de 
2013, talvez eu (e quem sabe tam-
bém a nossa Diocese) ainda não 
compreendesse bem o verdadeiro 
alcance da expressão “Igreja Mis-
sionária”, tão falado por nós no dia 
a dia. Não que agora já tenha ad-
quirido ampla compreensão, mas 
o fato de ter “saído” da Diocese de 
Cachoeiro de Itapemirim-ES e estar 
caminhando junto com o povo de 
Piçarra, foi me ajudando a assimi-
lar, concretamente, isso que é a es-
sência da Igreja, ou seja, a missão.

A missão é o caminho pelo qual 
procuramos, como Igreja enviada 
por Jesus, tornar presente a realida-
de de Deus, ou seu projeto de amor, 
no meio da humanidade. A missão, 
assim, não tem fi m em si mesma, 
mas aponta sempre para Deus e seu 

A MiSSão como “sAídA”

Pe. Alci Monteiro Dias
Pároco da Paróquia

Nossa Senhora da Conceição
em Conceição do Castelo-ES.

Batizado e 1ª Eucaristia de jovens que se 
preparam para receber o Crisma em maio 

de 2014 em Piçarra

Comunidade de Piçarra acompanhará a 
reportagem de Padre Alci

igrejA em sAídA

Reino. Desta forma, a missão não 
conhece fronteiras, ela tem caráter 
universal e deve acontecer em to-
dos os lugares e situações onde a 
Palavra precisa frutifi car. Por esse 
motivo, a Igreja, como instrumen-
to de Deus, encontra sua razão de 
ser na missão, a qual se expressa na 
abertura para anunciar o Evangelho 
aonde o Senhor lhe enviar.

ma Igreja, Conceição do Araguaia 
e Cachoeiro, se une fraternalmente 
com a intenção de ser fi el ao man-
dato do Senhor: “Ide e anunciai o 
Evangelho”.

Todos nós, desde o nosso batis-
mo, somos Igreja missionária e, 
como tais, somos responsáveis pela 
missão desta mesma Igreja, em nos-
so lugar e além de nossas fronteiras. 
Neste sentido, busquei compreen-
der a missão junto à nossa Igreja –
Irmã, ou seja, busquei olhar além e 
tentei crescer na consciência de que 
ter aceitado ser enviado e estar a 
serviço em outro lugar diferente do 
nosso, é assumir a vida da própria 
Igreja, que é maior do que eu, que 
minha Comunidade, Paróquia ou 
Diocese. Essa visão me fez integrar 
as difi culdades e os muitos desafi os 
da caminhada, e de não assumir a 
missão como peso ou algo desagra-
dável. Em outras palavras, entendi 
que estava lá como Igreja, chama-
da a ser solidária, num lugar onde 
o anúncio do Evangelho precisa ser 
fortalecido. Dessa forma, esta mes-

Com a graça de Deus estive lá e 
muito me alegra saber que a nossa 
Diocese está avançando na consci-
ência missionária, seja na vivência 
concreta deste projeto Igreja-Irmã, 
seja no empenho por viver o cami-
nho do discípulo missionário em 
nossas comunidades. É uma Igreja 
em saída. Que possamos continuar 
avançando cada vez mais na cons-
ciência de que somos uma Igreja 
em missão permanente e, com isso, 
estarmos abertos aos outros e nos 
dispormos para irmos além de nós 
mesmos para que o Evangelho che-
gue a todos os cantos e atinja todos 
os corações de acordo com valores 
do Reino de 
Deus.
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dízimo

dízimo e ofertA:
quAL A diferençA?

juventudes e o mundo AtuAL

O EJC (Encontro de Jovens com Cristo) é um movimento da Igreja Católica para a evangelização dos jovens, 
despertando – os para o serviço eclesial e para o engajamento pastoral. Foi fundado pelo Padre Alfonso Pastore 
em 1971, em São Paulo, e em Cachoeiro de Itapemirim teve início no ano de 2001, através de alguns jovens e 
casais que fi zeram o encontro que já existia em Castelo – ES. 

Quinze anos se passaram e é com imensa alegria que muitos frutos foram colhidos nesta caminhada que busca 
inserir mais a participação dos jovens na nossa Igreja, nossa comunidade, nossa sociedade. Nos dias atuais 
em que os valores morais e éticos vão se perdendo, o EJC busca resgatar esses valores, atingindo não apenas 
a juventude, mas suas famílias e as famílias daqueles que servem neste encontro. Ao contrário do que muitos 
pensam, o servir a Deus é cheio de alegria e vale a pena cada passo dado nesta caminhada. Eu sou EJC, venha 
fazer parte você também dessa Família!!!

Paolla Teixeira Bastos
Coordenadora do EJC do Regional II,

Cachoeiro de Itapemirim-ES

eJc EnContro DE JoVEnS CoM CriSto

Partindo deste texto bíblico, o dízimo é a devolução do que pertence a 
Deus, propriedade do senhor que está sob nossa tutela, ou seja, são os 
primeiros 10% de tudo que recebemos (ou deveria ser) que devolvemos 
a Deus. Devemos ser consciente e fi el na devolução.
Por outro lado, a oferta é feita de livre e de espontânea vontade, sem 
nenhuma obrigação do fi el. A oferta é expressão de generosidade e amor 
para com os irmãos, agradecidos a Deus por tudo que dele recebemos.
Tanto o dízimo quanto a oferta devem ser medidos conforme o coração, 
porque o coração tem medida da abundância e não da miséria.

Seja dizimista e continue colaborando com suas ofertas!

“Todos os dízimos da terra, tomados das
sementes do solo ou dos frutos das árvores
são propriedades do senhor”. (Lv 27-30)

Elizabeth Silveira
Pastoral do Dízimo Paroquial 

Paróquia São Sebastião
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Formação dos Agentes Ambientais 
Visita a Odebrecht Ambiental

Festa do 
Setor São Mateus

Feira Bíblica
Edição 2016
Paróquia São
Sebastião

Tarde com Maria 
Paróquia São Sebastião

Aconteceu
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Maquete - Feira Bíblica

Visita do Círculo Bíblico da Paróquia 
São Geraldo  Magela à Paróquia São Se-
bastião

Visita do Círculo Bíblico da Paróquia 
São Sebastião à Paróquia Nossa Senho-
ra do Rosário em Ibatiba

Festa de 
Santa Terezinha

Retiro dos crismando - 
Paróquia São Sebastião
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1. Desça imediatamente de seu 
pedestal! Reconheça a sua pe-
quenez. Aceite suas próprias li-
mitações. Aceite-se como você é. 
Lembre-se de que você foi feito 
de barro. Veja o exemplo de Te-
resinha: ... Sei sempre encontrar o 
meio de ser feliz e de aproveitar de 
minhas misérias... Lembre-se de 
que Deus o fez assim, fraco e peca-
dor. Diante d’Ele somos um nada. 
Dispa-se de toda vaidade e orgu-
lho. Saiba exatamente quantos pas-
sos suas pernas podem dar. Desça 
do pedestal de sua arrogância. Seja 
humilde. Você é incapaz de atingir 
a santidade sozinho. Coloque-se 
diante de Deus como você é e não 
como gostaria de ser.

2. Sem Deus, você não é ninguém! 
Quem o dirige nessa caminhada 
é Deus. Se você consegue exercer 
alguma virtude, não atribua a si 
mesmo o sucesso de seus empre-
endimentos espirituais. Procure 
fazer a vontade d’Ele, buscando-a 
pela oração e pela escuta de Sua 
palavra. Veja bem o que escreveu 
Teresinha: O Bom Deus continua 
me dirigindo pelo mesmo cami-
nho, não tenho outro desejo senão 
o de fazer sua vontade. Renda-se 
aos encantos de Deus. Jogue-se em 
seus braços como uma criança. A 
Pequena Via é o caminho da entre-
ga total, do abandono. Não resista. 
Melhor: desista de si mesmo e se 
refugie no único que pode trazer 

um sentido pleno à sua vida: O 
Deus de Misericórdia. Se você de-
seja ser santo, lembre-se que toda 
santidade vem do Senhor: “Sede 
santos como eu sou santo.”

3. Reconheça: Deus é rico em 
Misericórdia! Adore o Deus de 
Amor e Misericórdia, como Te-
resinha. Sinta-se invadido por este 
manancial de amor, como nossa 
santinha: Parece-me que o amor 
me penetra e me envolve, parece-
me que, a cada instante, esse Amor 
Misericordioso me renova, purifi -
ca minha alma... Abandone para 
sempre aquela idéia do Deus vin-
gativo e cruel que lhe foi imposta 
na infância. Ele é doce e miseri-
cordioso, quer o seu bem. Às ve-
zes parece frio e distante, mas na 
verdade Ele nunca o abandona. Ele 
não o poupa de sofrimentos, por-
que o sofrimento faz parte da vida. 
A Pequena Via o fará descobrir que 
o amor de Deus é absolutamente 
gratuito. Nosso Deus é um Deus 
que dá a vida, que se dá, que per-
doa sempre!

4. Viva o momento presente! 
Pense os momentos preciosos que 
você está perdendo em sua vida 
por não viver o momento presen-
te deixando a imaginação vaguear 
pelo futuro ou preso pela memória 
ao passado. O agora é um presente 
de Deus. Tome consciência do va-
lor único e insubstituível desse mi-

nuto que você tem o privilégio de 
viver, esteja chorando ou sorrindo. 
Este momento é o único em que, 
na verdade, você pode amar a Deus 
e ao próximo. Teresa d’Ávila, a 
grande reformadora do Carmelo, 
dizia: Quem tem o momento pre-
sente tem Deus.

5. Não perca o ânimo! Que sua 
confi ança em Deus seja sem li-
mites: A confi ança faz milagres... 
É a confi ança, e nada mais a não 
ser a confi ança, que nos deve 
conduzir ao Amor. Os caminhan-
tes da Pequena Via não desanimam 
quando a estrada está acidentada, 
tortuosa. Acha-se muito fraco e 
pecador? Não pare no meio do ca-
minho. Levante sua cabeça e pros-
siga. Peça a Jesus para tomar posse 
de sua alma e fazê-lo forte. Teresi-
nha nos garante que seu caminho 
é todo de confi ança e de amor. Por 
isso ela não compreende que ainda 
existam pessoas que tenham medo 
de um amigo tão terno. Está aí, 
brevemente, as grandes linhas da 
Pequena Via. Um projeto de vida 
simples e audacioso ao mesmo 
tempo. Mas é uma via impregnada 
do sentido do abandono confi ante 
à misericórdia divina, que torna 
suave até mesmo o mais rigoroso 
empenho espiritual. 
Agradeçamos a Deus porque Te-
resinha nos impele à santidade de 
forma tão descomplicada!

A Igreja celebra Santa Teresinha do Menino Jesus no dia 1º de outubro. Nossa santinha nos deixa um verda-
deiro tesouro espiritual: a Pequena Via para a santidade. Pequena e frágil, Teresinha tinha consciência de ser 
um nada diante de Deus. Meditava a vida dos santos e fi cava encantada com seus gestos de heroísmo, suas 
duríssimas penitências. Comparando-se a eles, verdadeiros gigantes espirituais, ela se sentia um grão de areia. 
Mas nem por isso desistiu de buscar a santidade. Apesar de sua pequenez, conseguiu descobrir um pequeno 
caminho bem direto, bem curto, um pequeno caminho todo novo em sua busca de perfeição.

VOCÊ QUER TENTAR SEGUIR A PEQUENA VIA? 
OS PONTOS PRINCIPAIS DA ESPIRITUALIDADE DA PEQUENA VIA SÃO OS SEGUINTES:

santa teresinHa
e A pequenA viA pArA deus

Fonte: http://www.almaspequenissimas.net/pequenavia.htm

revIStA PAlAvrA dA vIdA

santa teresinHa

vidA dos sAntos

A Igreja celebra Santa Teresinha do Menino Jesus no dia 1º de outubro. Nossa santinha nos deixa um verda-
deiro tesouro espiritual: a Pequena Via para a santidade. Pequena e frágil, Teresinha tinha consciência de ser 
um nada diante de Deus. Meditava a vida dos santos e fi cava encantada com seus gestos de heroísmo, suas 
duríssimas penitências. Comparando-se a eles, verdadeiros gigantes espirituais, ela se sentia um grão de areia. 
Mas nem por isso desistiu de buscar a santidade. Apesar de sua pequenez, conseguiu descobrir um pequeno 
caminho bem direto, bem curto, um pequeno caminho todo novo em sua busca de perfeição.

OS PONTOS PRINCIPAIS DA ESPIRITUALIDADE DA PEQUENA VIA SÃO OS SEGUINTES:

e A pequenA viA pArA deus

vidA dos sAntos
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o concíLio ecumÊnico 
vAticAno ii: um “noVo 
PEntECoStES” pArA A igrejA

Sérgio Mariano
Orientador do módulo de agos-

to da “Escola da Fé” - Paró-
quia São Sebastião

escoLA dA fé

No último mês de agosto, Pe Gel-
son me convidou para fazer um 
aprofundamento sobre o Concílio 
Ecumênico Vaticano II, na “Escola 
da Fé” da Paróquia de São Sebas-
tião. Aceitei de bom grado esse de-
safi o. Era a primeira oportunidade 
de orientar um estudo, desde que 
deixei o ministério ordenado. Foi 
uma experiência muito enriquece-
dora fazer a orientação deste estu-
do, juntamente com um bom grupo 
de agentes de pastoral, vindos de 
diversas comunidades da Paróquia. 
Na verdade, a “Escola da Fé” me 
deu a oportunidade de ler, reler e 
atualizar, sobre este que foi certa-
mente, o maior acontecimento da 
Igreja Católica em todo o século 
XX: o Concílio Ecumênico Vati-
cano II. Juntos buscamos rever os 
grandes avanços que ele trouxe à 
nossa Igreja, como maior incen-
tivo em conhecer melhor às Sa-
gradas Escrituras; maior inserção 
missionária e um novo olhar sobre 
o mundo moderno, para ser nele 
“sal da terra e luz do mundo” (Mt 
5, 13-16). São João XXIII, quem 

convocou o Concílio, defi niu em 
sua mensagem de abertura o que 
esperava dele: um “Novo Pente-
costes” e uma “Nova Primavera” 
para a Igreja.
O Concilio foi precedido por um 
longo e fecundo processo de prepa-
ração, tanto nas orações, refl exões, 
estudos, bem como, nos trabalhos 
em grupos e assembleias pelos pa-
dres conciliares, o resultado não 
podia ser outro, a não ser, a ofer-
ta de importantes documentos que 
passaram a nortear, desde então, 
toda a vida da Igreja. Esses docu-
mentos, de acordo com sua impor-
tância e temática, são classifi cados 
em Constituições, Declarações e 
Decretos.
Em quatro quartas-feiras do mês 
de agosto, buscamos conhecer me-
lhor as Constituições Apostólicas, 
como documentos importantes e 
fundamentais para vivermos me-
lhor a nossa fé cristã. E, a pedido 
do Pe Gelson, fi zemos um apro-
fundamento maior sobre a Consti-
tuição Pastoral “Gaudium et Spes” 
(Alegrias e Esperanças), que, de 

certo modo, dá suporte para uma 
maior e melhor presença da Igre-
ja “Povo de Deus” no mundo, para 
enfrentar os desafi os, e ao mesmo 
tempo, aproveitar as ricas oportu-
nidades para uma Nova Evangeli-
zação.
Quero destacar que percebi na par-
ticipação dos Agentes de Pastoral, 
o quanto a “Escola da Fé” tem sido 
importante para aprofundar o co-
nhecimento de documentos e da 
Sagradas Escrituras para melhor 
servir (diaconia). Afi nal, como nos 
exorta São Pedro, é preciso estar 
sempre prontos a dar razão de nos-
sa esperança a todos aqueles que 
nos cercam. (Cf. 1Pd 3,15).
Agradeço mais uma vez a oportu-
nidade do reencontro e da partilha 
que este seminário sobre o Concí-
lio, nos proporcionou. Parabenizo 
Pe Gelson, pela iluminada ideia 
de criar/manter a “Escola da Fé” 
e toda a equipe coordenadora da 
mesma, na pessoa da Beny Bárba-
ra, pela efi ciência e perseverança. 
 Forte abraço a todos, e que Deus 
nos ilumine sempre!



12 revIStA PAlAvrA dA vIdA construtores dA soLidAriedAde

O Projeto Construtores da 
Solidariedade teve início 

no ano de 2015, nas Comunida-
des Eclesiais de Base, nas reuniões 
dos Círculos Bíblicos e em visitas 
missionárias. Observamos algu-
mas casas com necessidades emer-
genciais de reforma e outras que 
necessitavam de obras para uma 
melhor acessibilidade e dignidade 
para as pessoas que nelas viviam. 
Com o apoio do Pe. Gelson trans-
formamos um desejo em um gesto 
concreto em nossas comunidades, 
já que projetos como esse aconte-
ciam em outras Paróquias.

O ponta pé inicial foi a constru-
ção de uma casa, na Comunidade 
Santa Marta no bairro Rubem Bra-
ga. Atendemos a necessidade de 
seu Luciano, um cadeirante, com 

muita difi culdade para sair e retor-
nar a sua casa para realizar hemo-
diálise. Outras iniciativas também 
estão sendo realizadas nas Comu-
nidades Santa Edwiges e Santa 
Rita de Cássia.

Nesse momento, estamos ini-
ciando mais um gesto concreto, a 
construção da casa de Luís Fernan-
do, jovem tetraplégico, na Comu-
nidade Santa Marta. Os pais dele 
têm muitas difi culdades para sair 
de casa e retornar com seu fi lho 
devido às condições de acessibi-
lidade. O projeto tem uma equi-
pe que direciona o trabalho. Essa 
equipe é coordenada pelo Pe. Gel-
son, Sr.Bento e por mim. São ainda 
colaboradores: “Caçador”, Alciné-
lio, Célio, Antônio, Jesus Cleanto, 
Pedro, Wilson, Verziane, Alcino, 

Sr. Jorge e José Carlos. 
O projeto só acontece porque 

contamos com o trabalho volun-
tário de vários pedreiros, ajudan-
tes e pessoas de boa vontade que 
doam seu tempo para fazer o bem 
ao próximo. Também contamos 
com a ajuda fi nanceira de pessoas 
físicas, comunidades e empresas 
que doam os materiais necessários 
para a construção dessa obra de ca-
ridade que acontece hoje, porque o 
olhar inspirador do Sr. Bento con-
tagiou a todos nós.

projeto: “ConStrutorES
dA SoliDAriEDADE”

ConfirA oS DEPoiMEntoS DE PESSoAS EnVolViDAS A SErViÇo DA igrEJA nEStE grAnDE ProJEto:

“O Projeto ‘Construtores da Solidariedade’ é uma forma concreta de se viver o Evan-
gelho. Ele acontece através de cristãos que tem olhos que veem o sofrimento do outro, 
coração que compadece e mãos que se abrem para servir. Isto constrói verdadeiras 
comunidades samaritanas.”

Pe. Gelson de Souza  - Pároco

Michel Pecini Scarpe
Coordenador do Projeto 
Paróquia São Sebastião
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“Tenho comigo o exemplo de São Francisco de Assis que em sua oração diz que: ‘É 
dando que se recebe...’. A gente que conhece a Palavra tem que fazer a vontade de Je-
sus. Ele também nos ensina que são as obras que realizamos que nos justificam e que 
nós vivemos para servir. A situação que o Luciano vivia despertou em mim a necessi-
dade de fazer algo para oferecer melhores condições de vida para ele. Nós que conhe-
cemos a Palavra de Deus, não podemos ser diferentes, olhar a dificuldade do próximo 
e ter compaixão. Sou muito grato a meu povo da Igreja e da comunidade pela ajuda. 
É com amor e dedicação que o trabalho acontece. É isso que eu acho maravilhoso!”

“Eu vivia em dois cômodos: um quarto com banheiro pequeno e cozinha, o telhado 
era de Eternit e a casa era muito quente. Estou muito agradecida a Deus e a Comuni-
dade Santa Edwiges que fez esta melhoria para mim. Construíram um cômodo grande 
com laje, piso, que é minha sala. Minha casa foi pintada. É muita felicidade. Estou 
muito feliz com o que as pessoas fazem pela gente”.

“Para eu fazer hemodiálise era muito sacrificante para minha esposa. Eu ficava muito 
triste com o sacrifício que ela precisava fazer. Quando o Bento e Padre Gelson falaram da 
proposta de construir uma casa para mim, pensamos que seria uma obra simples só para 
facilitar meu acesso à rua. Ao final, fizeram esta obra maravilhosa que melhorou muito mi-
nha qualidade de vida, independência, sem necessitar que minha esposa faça tanto esforço 
físico. Já consigo caminhar de andador. Enfim, ganhei uma casa ampla, com quarto, co-
zinha, banheiro, varanda que me permite entrar e sair com facilidade. Agradeço primeiro 
a Deus, ao Padre Gelson, Bento e Alcinélio que com muito carinho, fizeram mais do que 
eu precisava e merecia, e também ao nosso Bispo Dom Dario que abençoou nossa casa”.

“Agradeço ao seu Bento que desde que eu morava na Comunidade Sagrada Fa-
mília acompanhou minha dificuldade, e também ao Padre Gelson, que sempre que 
pode visita o Luís Fernando e acolheu com carinho a ideia de Sr. Bento de construir 
para nós uma casa perto da rua. Luís Fernando vai gostar. Ele gosta de ter contato 
com as pessoas e aqui embaixo é difícil para eu subir a escada para ele tomar sol. 
Lá em cima, vai ficar muito bom para mim. Quando eu precisar sair com ele ou 
precisar de socorro de repente”.

“Com as ações do Projeto “Construtores da Solidariedade” nossas comunidades estão 
tentando colocar em prática o que diz São Tiago: ‘Mostra-me a tua fé pelas obras’ (Tg 2, 
18). Estas iniciativas da Igreja ajudam os mais necessitados, no sentido de terem mais dig-
nidade em suas moradias. Algumas paróquias, como é o caso da Paróquia São Sebastião, 
já aderiram a este Projeto. Meu desejo de Pastor é que ações como estas se espalhem em 
nossa Diocese e possam ajudar muitas famílias carentes.”

Bento Polonini - Comunidade Sagrada Família

Maria Gonçalves Brum - Comunidade Santa Edwiges

Luciano dos Santos  - beneficiado pelo projeto Comunidade Santa Marta

Maria da Penha, mãe de Luís Fernando Comunidade Santa Marta

Dom Dario Campos Ofm - Bispo Diocesano

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM CONSTRUTOR DA SOLIDARIEDADE!
PROCURE A SECRETARIA PAROQUIAL DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO

OU LIGUE PARA: 28 3522-6127 OU 28 99966-3072.
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www.fococontabil.cnt.br

3521-9951

testemunho vocacional

respostA de Amor

chieta (conhecido também como 
Colégio dos Padres), hoje São Ca-
milo, onde eu participei de vários 
encontros e a partir daí ingressei 
no Grupo Jovem no Coronel Bor-
ges, local onde eu morava e onde 
também conheci minha esposa.
Nós nos casamos, tivemos nossos 
fi lhos, sempre participando com 
eles na Igreja e pastorais, princi-
palmente Familiar e Catequese.

2. cOmO nasceu O deseJO 
de ser diÁcOnO permanen-
te em sua vida?  quais as 
aleGrias e desafiOs para 
ser diÁcOnO?  
Através de nossa participação 
atuante na Igreja, surgiu o con-
vite para o Diaconato. Conciliar 
a vida familiar e o trabalho nesta 
caminhada não foi fácil, mas com 
a graça de Deus e apoio da minha 
família, venci.
Na caminhada como Diácono en-
contrei muitos desafi os, mas muito 
mais alegrias em estar servindo.

3. cOmO É ser diÁcOnO per-
manente na diOcese de ca-
cHOeirO de itapemirim, e em 
especial na parÓquia sÃO 
seBastiÃO?

Atendo minha Paróquia São Se-
bastião nas formações, batizados, 
casamentos e Celebrações da Pala-
vra. Atendo também na medida do 
possível a Paróquia Nosso Senhor 
dos Passos, onde moro atualmen-
te. Sou muito feliz na minha mis-
são e tenho todo apoio da minha 
família.

4. uma mensaGem...
“O bom Pastor dá a vida por suas 
ovelhas” (Jo 10,11b).
Diante de nossa realidade, nós 
vemos a necessidade de mais pes-
soas para trabalhar para o Senhor. 
Não se acomode, diga sim, pois o 
trabalho é muito gratifi cante. Não 
fi quemos indiferentes. Deus nos 
dará Luz e Força.

João de Paula Dias é Diácono 
Permanente da Paróquia São 
Sebastião, Bairro Aquidabã em 
Cachoeiro de Itapemirim-ES. 
Nascido em Mimoso do Sul, é 
casado, pai de três fi lhos, sendo 
um deles Seminarista.

Beny Bárbara
Responsável pela entrevista

1. cOmO surGiu em sua vida 
O serviÇO na iGreJa catÓli-
ca?
Nos anos 70, ainda muito jovem, 
na Escola Liceu, comecei a ter 
maior contato com a Palavra de 
Deus, com os Padres Jesuítas que 
trabalhavam em algumas escolas 
de Cachoeiro. No Liceu eles me 
prepararam para a primeira Euca-
ristia. O contato com eles marcou 
muito minha vida.
Eles promoviam encontros de jo-
vens no IPA, Instituto Padre An-
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AgendA pAroquiAL

outubro de 2016
missas e celebrações da palavra

01

07

08

09

10

11

12

02

03

04

06

01 06 22 29

05 08 26 26

13

14

15

16

18

20

21

22

23

25

27

28

29

30

15h: radio Diocesana n. Brasília 
19h: S. terezinha - 1ª Eucaristia

19h30: itaóca – novena

19h: S Edwiges – novena

8h: S. Brás – batizado
8h: n. S. fátima – batizado
10h: S. Sebastião – batizado
19h: S. Sebastião

19h30: S Edwiges - novena
19h: ibitirama  - novena

19h30: S.Edwiges

17h: n S Aparecida - festa

13h as 18h: n.S.graças Missões 19h: CPP São Sebastião 8 as 19h: reunião Bom Pastor 13 as 18h: reuniões Missões

19h30: Sagrados Corações CPr 13h as 18h: S. Judas - Missões 8h as 13h: rádio 19h30: reunião Caminhada

19h30: S. francisco e Clara 

19h30: S. francisco e Clara 

19h: São Sebastião

8h: S Sebastião
8h: Cristo redentor
10h: S. Cristóvão
17h: S. francico - S. Clara
17h: São Brás
19h: S. rita

19h30: São Sebastião

19h30: S Edwiges – novena
19h30: n S fátima

8h: Salesianas
19h: S Edwiges
15h: n S fátima

9h: S Sebastião – Crisma
16h: S Sebastião – Crisma
19h: S Edwiges – festa

19h30: S.Cristóvão – festa 

19h: S. Sebastião-terço/Bênção
19h: Com. Porta Aberta

19h30: S. luzia n.P. 
19h: S. Judas tadeu

11h: n S graças – Bodas
19h: retiro nos setores

8h: S terezinha – D. Eloir
8h: S. luzia n.P.  – D. Bosco
17h: S. Marta
19h: S rita – D. Batista
19h: S Sebastião

7h: Carmelo

19h: São Sebastião

19h30: S.Judas tadeu

18h: S. Marta - Missões
18h: Cristo redentor – Missões

8h: S Sebastião – 15 anos EJC
8h: Cristo redentor
10h: n.S. graças
17h: S. família 
19h: S.luzia A.V.

Agenda pastoral




