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2 Revista PalavRa de vida

Estamos no mês de Junho! Neste mês celebramos a festa de Pentecostes, 
onde na vivência dos dons chega o Espírito de Deus e tudo renasce e se 
transfigura. O evento do Pentecostes marca o nascimento da Igreja e a sua 
manifestação pública.
Neste sentido, a Paróquia São Sebastião – Bairro Aquidabã em Cachoei-
ro de Itapemirim-ES, vem trazer a 10ª 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.
Desejamos-lhes boa leitura e que a luz do Espírito Santo esteja sobre cada 
um de nós.
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No dia de Pentecostes, a 
Páscoa de Cristo se realiza 

na efusão do Espírito Santo, que é 
manifestado, dado e comunicado 
como Pessoa Divina: de sua pleni-
tude, Cristo, Senhor, derrama em 
profusão o Espírito (Cf. At 2,33-
36). A missão de Cristo e do Es-
pírito Santo realiza-se na Igreja, 
Corpo de Cristo e Templo do Es-
pírito Santo. Esta missão conjunta 
associa a partir de agora os fiéis de 
Cristo à sua comunhão com o Pai 
no Espírito Santo. Este manifesta 
aos fiéis o Senhor ressuscitado, 
recordando-lhes sempre Sua pala-
vra e abrindo-lhes o espírito para 
a compreensão de sua Morte e 
Ressurreição. O Espírito Santo se 
torna presente no mundo, através 
da Igreja, o mistério de Cristo. O 
Espírito Santo presente no mun-
do, através da Igreja, o mistério de 
Cristo. 

Os Carismas: dons do 
Espírito Santo para a vida 
da Igreja.

O termo carisma aparece 17 
vezes no Novo Testamento, 16 em 
São Paulo, uma em 1Pe 4,10. Ca-
risma é uma graça, um dom, um 
presente, um obséquio, um donati-
vo, uma dádiva, algo que o homem 
não ganhou nem pode ganhar pelo 

seu próprio esforço nem pelos seus 
méritos. A definição mais simples 
do que é um carisma poderia ser a 
seguinte: “um dom gratuito do Es-
pírito Santo, destinado à edifica-
ção da Igreja” ou, usando palavras 
de São Paulo, “uma manifestação 
do Espírito para o bem comum”. 
Essa é a finalidade dos carismas: 
servir, construir, edificar a Igreja 
dinamicamente. “Uma comuni-
dade estará mais ou menos viva, 
será mais ou menos dinâmica, na 
medida em que no seu seio exis-
tam, cresçam e amadureçam os 
carismas”. Uma Igreja sem caris-
mas envelhece e perde todo o seu 
atrativo e formosura. 

Os carismas podem ser dados a 
qualquer um, seja pecador ou san-
to, homem ou mulher, sábio ou ig-
norante, crente ou não crente, em 
qualquer circunstância e em qual-
quer momento. O Espírito Santo 
distribui-os com inteira liberdade, 
mas sempre tendo em vista o bem 
comum. O carisma é uma riqueza 
para todos, é uma graça para a co-
munidade. 

A história tem sido testemunha 
de muitas manipulações. Pode-
ria dar-se uma norma muito geral 
para o discernimento dos caris-
mas: “Carisma que destrua, que 
divida ou desanime a comunidade 
não é um verdadeiro carisma. Po-

de-se detectar um alento poderoso 
que leva à confissão do senhorio 
de Jesus (lCor 12,3), à unidade, 
ao amor e ao amadurecimento da 
fé; produz-se paz e sossego, então 
leva a marca do Espírito de Deus”. 

De qualquer forma, o Senhor 
providenciou um meio eficaz para 
o discernimento dos carismas: a 
hierarquia da Igreja. Ela é que tem 
de discernir, em cada caso, se um 
carisma é autêntico ou não, se pro-
cede do Espírito ou não. Os pas-
tores têm a tarefa delicada de dis-
cernir os carismas, mas ao mesmo 
tempo a de garantir-lhes um espa-
ço na vida da Igreja.

O Papa Francisco exorta a to-
dos nós, fiéis católicos, para que 
sejamos “evangelizadores com es-
pírito”, isto é, evangelizadores que 
se abrem sem medo à ação do Es-
pírito Santo. A ousadia, a alegria 
e a esperança são características 
próprias dos anunciadores das ma-
ravilhas de Deus.

 Deixemos o fogo do Espírito 
arder em nossos corações para ser-
mos verdadeiros agentes de uma 
Igreja missionária – Comunida-
des Eclesiais de Base que tenham 
coragem de saírem de si mesmas 
para tocar as realidades do nosso 
povo em vista de transformá-las 
de acordo com o plano de Deus!

Pe. Gelson de Souza
Pároco

UNIGASTRO
Endo sc o p i a   D ige s t i va CO A

TELE-ENTREGA

(28)3511-6787

(28)99956-4832

Servir bem para servir sempre
Rua Cariri, nº 7

Praça Elizio Imperial.Dra Maria Roseneli Scarton
(28) 3515-1287 e (28) 9 9908-6919

ESPÍRITO SANTO: FONTE 
TODOS OS CARISMAS E DOM 
DE UNIDADE DA IGREJA

APRESENTAÇÃO
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Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma 
festa religiosa da Igreja Católica que tem por 

objetivo celebrar o Mistério da Eucaristia, o Sacramen-
to do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo.

A festa acontece 60 dias depois do Domingo de Pás-
coa, sempre  na quinta-feira seguinte ao Domingo da 
Santíssima Trindade, em alusão à Quinta-Feira Santa 
quando Jesus instituiu o Sacramento da Eucaristia.

Uma das tradições da festa é a procissão. Na véspera 
de Corpus Christi, os fiéis enfeitam as ruas com tapetes 
artesanais para passagem da procissão, onde é conduzi-
do geralmente pelo Bispo, ou pelo pároco da Igreja, o 
Santíssimo Sacramento que é acompanhado por multi-

dões de fiéis em cada cidade brasileira.
Os tapetes são feitos com materiais como: palha, 

flores, pó, serragem colorida, sementes, tampinhas de 
refrigerantes encapadas com papéis coloridos entre ou-
tras coisas.

Mais do que a origem histórica, a Igreja alerta para 
o grande significado teológico desta Festa, ressaltado a 
partir do Concílio Vaticano II. Com a Festa de Corpus 
Christi, a Adoração Eucarística, bem como, a Procis-
são, passaram a fazer parte da vida dos féis.

Que possamos bem viver e celebrar este tempo lin-
do, grande riqueza para nossa vida e nossa Igreja.

A festa do Corpus Christi foi instituída pelo Papa Ur-
bano IV, no dia 8 de Setembro de 1264.

A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do 
povo de Deus, em busca da Terra Prometida. O Antigo 
Testamento diz que o povo peregrino foi alimentado com 
maná, no deserto. Com a instituição da Eucaristia o povo 
passa a ser  alimentado com o próprio corpo de Cristo. Vanda Regina Sátolo Zampiroli                                                                                                           

Coordenadora Paroquial da Liturgia

3518-5871

LITURGIA EM FOCO

www.fococontabil.cnt.br

3521-9951

CORPUS
CHRISTI
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Existem diversas espiritualidades católicas, no 
sentido de espiritualidades universais. Por 

exemplo, as espiritualidades Eucarísticas, Marianas, 
Litúrgicas, Bíblicas e também Ecumênicas. 

Há espiritualidades mais específicas, que viven-
ciam uma parcela da Igreja: as espiritualidades do 
Coração de Jesus, Franciscana, Beneditina, Jesuíta, 
Inaciana, Dehoniana, Comboniana, Dominicana, Re-
novação Carismática, entre outras. Cada uma é para 
uma parte dos cristãos. O Senhor Jesus, ao chamar 
para o sacerdócio pelo Espírito no Batismo, dá caris-
mas de acordo com a Sua vontade, para uma deter-
minada espiritualidade. Não se pode viver a Espiri-
tualidade do Coração de Jesus e ao mesmo tempo a 
espiritualidade Franciscana ou a espiritualidade Be-
neditina. Mas pode e deve viver-se, como Dehonia-
no, a espiritualidade Bíblica, a Litúrgica, a Mariana, a 
Eucarística, ambas abertas ao diálogo.

Dado que existem muitos movimentos, a dificul-
dade está em compreender que a renovação não é um 
movimento na Igreja, mas sim uma espiritualidade 
renovadora. Alguns Bispos, mesmos alguns de maior 
autoridade na Igreja Católica, e sacerdotes, usaram o 
termo “movimento”. O Cardeal Suenens, da Bélgica, 
foi uma grande autoridade e fez uma importante inter-
venção no Concílio Vaticano II sobre a Teologia dos 
Carismas. Logo que ouviu dizer que nos Estados Uni-
dos havia um jorro do Espírito, foi ver para conhecer. 
Sentiu que o que estava acontecendo ali, era o início 
de uma resposta que o Espírito Santo estava dando à 

oração do Papa João XXIII. João XXIII orava para 
que houvesse um novo Pentecostes na Igreja, para 
renovar a Igreja na força do Espírito e torná-La ao 
modo da Igreja primitiva (não em termos históricos), 
que era essencialmente carismática. Não carismática 
por causa dos carismas, mas carismática porque era 
movida e dirigida vigorosamente pelo Espírito Santo.

O Espírito está a renovar a Igreja! Todos temos de 
estar atentos a isso. Não podemos bloqueá-Lo. Procu-
remos, sim, compreender essa maravilha do Espírito. 
Reparem que, ao falar em renovação, não falei em: 
orar em línguas, levantar os braços, repousar no Es-
pírito, ter palavras de ciência. O essencial dos diver-
sos movimentos carismáticos e a sua finalidade é uma 
vida cristã que se renove até à medula dos ossos na 
missão da Igreja, para ser vivida realmente com des-
pojamento em vista dos mais pobres e necessitados. 
E se essa renovação não estiver  acontecendo, não 
estará anunciando a Boa-nova. A finalidade das es-
piritualidades nos movimentos na Igreja é exatamen-
te ser esse poder vigoroso de renovação do coração, 
da interioridade e da espiritualidade 
para que, renovando-se as pessoas, 
se renovem as Comunidades, as Pa-
róquias, as Dioceses e toda a Igreja. 
É um processo de renovação perma-
nente.

A ESPIRITUALIDADE
DOS MOVIMENTOS 
NA IGREJA

Por Seminarista Fernando Acácio de Oliveira
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim-ES

CRESCER NA FÉ

(28) 2102-1600
www.penhascogranitos.com.br
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EMPREGADO DOMÉSTICO E SEUS DIREITOS

IGREJA EM SAÍDA

A figura do empregado do-
méstico percorreu um longo 

caminho até conseguir ter seus di-
reitos elencados na legislação pá-
tria. O marco histórico ocorreu no 
ano de 2015, com o advento da Lei 
Complementar 150/2015, que regu-
lamenta de forma ampla os direitos 
do empregado doméstico.

Para entendermos melhor alguns 
dos direitos trabalhistas garantidos 
à empregada doméstica, entrevista-
mos a Dra. JOSIANE DOS SAN-
TOS MACHADO, advogada mili-
tante na seara trabalhista, graduada 
pela Faculdade Multivix e pós-gra-
duanda em Direito e Processo do 
Trabalho na Faculdade Damásio.

Qual é a jornada de trabalho 
atribuída ao empregado domés-
tico? 8 (oito) horas diárias e 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, 
como qualquer outro trabalhador 
urbano.

O empregado doméstico tem 
direito a intervalos intrajornada 
e interjornada? Sim, intervalo in-
trajornada, para refeição e descan-
so, é obrigatório pelo tempo míni-
mo de 1 (uma) hora e, no máximo 

de 2 (duas) horas, porém mediante 
acordo prévio e por escrito entre as 
partes da relação de emprego, esse 
tempo poderá ser reduzido para 30 
(trinta) minutos. Já o intervalo in-
terjornada deve ser de no mínimo 
de 11 (onze) horas entre uma jorna-
da e outra.

Após qual período trabalhado 
a empregada doméstica tem di-
reito a férias e por quanto tem-
po? Após 12 meses trabalhados, a 
doméstica tem direito a 30 dias de 
férias acrescidos de 1/3 constitucio-
nal em seu salário.

Existem diferenças entre em-
prego doméstico e diaristas? Sim, 
de acordo com a nova redação do art. 
1º da Lei Complementar 150/2015 
empregado doméstico é aquele que 
presta serviços de forma contínua, 
subordinada, onerosa e pessoal e de 
finalidade não lucrativa à pessoa ou 
à família, no âmbito residencial des-
tas, por mais de 2 (dois) dias por se-
mana. Assim, aquele que presta ser-
viços esporádicos, isto é, em poucos 
dias na semana, dois ou menos dias 
não são considerados empregados 
domésticos, mas sim diaristas.

O empregado doméstico tem 
direito a depósito de FGTS e con-
tribuição previdenciária? Confor-
me disposto nos arts. 5º e 7º da lei 
8.036/90 é devida a inclusão do em-
pregado doméstico no FGTS. Em 
relação à contribuição previdenciá-
ria, o empregador deverá depositar a 
importância de 3,2 % (três inteiros e 
dois décimos por cento) sobre a re-
muneração devida, no mês anterior, 
a cada empregado, destinada ao pa-
gamento da indenização compen-
satória da perda do emprego, sem 
justa causa ou por culpa do empre-
gador, não se aplicando ao empre-
gado doméstico o disposto nos §§ 1º 
a 3º do art. 18 da lei 8.036/1990.

ATENÇÃO: O contrato de tra-
balho poderá ser rescindido por 
culpa do empregador em casos de 
violência doméstica contra a empre-
gada doméstica e, tem direito a to-
das as verbas que faria jus como no 
caso de demissão sem justa causa; 
Aviso prévio proporcional; Férias 
vencidas; Férias proporcionais; 13° 
salário do ano da demissão e Multa 
de 40% sobre o saldo do FGTS.

FLAVIA NEVES DE SOUZA
Advogada - OAB/ES 21754
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NAMORO: TEMPO PARA SE CONHECER.
JUVENTUDES E O MUNDO ATUAL

Se existe algo que mexe como coração de um jo-
vem que começa a descobrir a sua afetividade e 

a sua sexualidade, é o desejo de namorar. Cantada em 
verso e prosa, esta fase da vida faz parte do desenvolvi-
mento humano e do plano de Deus para nos fazer cres-
cer e amadurecer no relacionamento, sendo também um 
caminho (embora não o único, nem o maior) de exer-
citar a capacidade amar. É maravilhosa a essência do 
amor em todas as suas faces. Amar é dom de Deus e por 
isso é uma experiência tão perfeita.

O período de namoro é um tempo muito importante, 
é uma das etapas mais bonitas da vida de uma pessoa. 
É um tempo alegre, de espera, romantismo, passeios e 
sonhos. Enquanto namoram os casais conversam muito, 
saem em grupos. É o tempo de conhecimento mútuo em 
vista de uma entrega maior e mais íntima num projeto 
de vida a dois através do Sacramento do Matrimônio. 
Para isso, o casal deve estabelecer um namoro saudável, 
tendo oportunidade para conhecer os gostos pessoais, 
culturais, projetos de vida, forma como cada um pensa 
e se relaciona com as pessoas. A futura vida em comum 
necessita dessa rica experiência de conhecimento.

Infelizmente, este tempo está sendo desperdiçado 
pelos jovens que, na maioria das vezes, estão buscando 
somente a satisfação dos prazeres do mundo, vivendo 
sem responsabilidade seus afetos e exercitando prema-
turamente a sexualidade. É bom ficar atento também 
para que não se busque o namoro apenas para não ficar 
só. Casamento é vocação, é chamado de Deus e respos-
ta madura do homem e da mulher!

 Por isso é bom olhar para o namoro com maturi-
dade. Amar exige maturação, exige renúncia, espera e 
paciência. É saber respeitar o ritmo e a pessoa do outro. 
Cada um tem sua singularidade. A riqueza do namoro 
está exatamente na partilha das singularidades cons-
truindo um projeto comum no qual acontece o cresci-
mento de ambos.  A família equilibrada nasce e cresce a 
partir dessa partilha. 

3522-4112 | 99964-3235

José Edilson Bernardo
Maria Aparecida Sant’Anna Bernardo
Membros da Past. Familiar da
Paróquia  São Sebastião
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Representantes do Regional II 
no Encontro de CEBS. 

Participação dos Sacerdotes, Diáconos 
e Seminaristas.

ACONTECEU

28 3036-2818
28 3036-5012

INSUMOS E FERRAMENTAS
PARA MARMORARIAS

ENCONTRO DAS COMUNIDADES 
ECLESIAIS DE BASE (CEBS) DO REGIONAL II
DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
No último domingo, 21 de maio, aconteceu o 

Encontro das Comunidades Eclesiais de Base 
(Cebs) do Regional II da Diocese de Cachoeiro de Ita-
pemirim-ES. O encontro teve início a partir das 8h na 
quadra poliesportiva do Centro de Ensino Lauro Pi-
nheiro (CELP), localizada no Bairro Independência, 
próximo à Paróquia Nosso Senhor dos Passos (Cacho-
eiro de Itapemirim).

Com uma presença significativa de lideranças das 9 
Paróquias do Regional II, o encontro se destacou com 
a presença da Juventude. Com o intuito de fortalecer o 
crescimento na fé, animar a comunhão entre as comu-
nidades, a temática do encontro deu-se sobre os Desa-
fios do Mundo Urbano.

Com a metodologia do VER, JULGAR/DISCER-
NIR, AGIR, o encontro contou com duas palestras em 
sua programação: Em primeiro momento, Pe. Joselito 
Ramalho Nogueira destacou o VER a realidade social, 
populacional, cultural e política da cidade de Cachoeiro 
de Itapemirim, fazendo uma análise de conjuntura do 
crescimento da cidade, com sua diversidade e plurali-
dade de uma cultura atual hedonista. Em determinado 
momento de sua fala, Pe. Joselito disse:

“Vivemos numa cultura hedonista. As cidades de-
vem ser humanizadas. Nosso Cachoeiro está se de-
sumanizando pela lógica do prazer e do mercado. É 
necessária uma atitude crítica e de consciência ligada  
aos valores e a ética que nossa Igreja preza como mis-

são universal”.
Num segundo momento, Pe. Andherson Franklin 

Lustoza de Souza conduziu o JULGAR/DISCERNIR 
à luz da Palavra de Deus os desafios urbanos apresen-
tados pela análise de conjuntura feita pelo Pe. Joselito. 
Destacando o cuidado de Deus com o povo, num mo-
ver do olhar e do cuidar da casa comum, Pe. Andherson 
fundamentou-se na Sagrada Escritura em específico 
nos textos de Ex 3,8; Lc 10, 38 e At, 8,8. Em sua fala, 
Pe. Andherson disse:

“Vemos na Sagrada Escritura que Deus é o liberta-
dor de seu povo, Deus toca a realidade e assim a Igreja 
cresce. Por isso, há um desafio de torna-se próximo e 
ser sinal do cuidado de Deus nas cidades”.

Em terceiro momento, tivemos o AGIR, onde os 
participantes se reuniram em grupos para discutirem 
propostas e ações concretas que visam uma superação 
dos desafios urbanos apresentados no comprometimen-
to de nossas CEBs. Em seguida, teve-se a fila do povo, 
onde muitos puderam, de forma espontânea, falar da 
realidade de suas comunidades. O destaque da fila do 
povo foi o clamor por uma política mais ética e o autên-
tico acompanhamento das decisões políticas de nossos 
líderes políticos. O encontro encerrou-se com a Santa 
Missa, na matriz da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, 
presidida pelo Pe. Juarez Delorto Secco.

Por Seminarista Fernando Acácio de Oliveira
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim-ES.
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Festa da Padroeira da Comunidade N. Senhora de 
Fátima. Comemoração dos 100 anos de Aparição.

Participação das lideranças da Paróquia São 
Sebastião no Encontro de CEB’s

Pastoral Familiar - Encontro Paroquial das Familias Jovens.

Missa festiva em ação de Graças a Padroeira da 
Comunidade N. Senhora de Fátima.

Festa da Padroeira Santa Rita de Cássia.
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SÃO PEDRO E SÃO PAULO:
COLUNAS DA IGREJA

VIDA DOS SANTOS

O Missal Romano coloca a seguinte antífona de 
entrada na Solenidade de São Pedro e São Pau-

lo: “Eis os Santos que, vivendo neste mundo, planta-
ram a Igreja, regando-A com seu Sangue. Beberam do 
cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus”. Estas 
palavras sintetizam o significado de São Pedro e São 
Paulo como colunas da Igreja. 

Pedro, discípulo da primeira hora, seguiu Jesus nos 
dias de sua pregação, recebeu do Senhor o nome de 
Pedra e foi colocado à frente do colégio dos Doze e 
de todos os discípulos de Cristo. Generoso e ao mes-
mo tempo frágil, chegou a negar o Mestre e, após a 
Ressurreição, teve confirmada a missão de apascentar 
o rebanho de Cristo. Pregou o Evangelho e deu seu úl-
timo testemunho em Roma, onde foi crucificado sob o 
Imperador Nero.

Paulo não conhecera Jesus segundo a carne. Foi per-
seguidor ferrenho dos cristãos, até ser alcançado pelo 
Senhor ressuscitado na estrada de Damasco. Jesus o fez 
apóstolo. Pregou o Evangelho incansavelmente pelas 
principais cidades do Império Romano e fundou inú-
meras igrejas. Combateu ardentemente pela fidelidade 
à novidade cristã, separando a Igreja da Sinagoga. Por 
fim, foi preso e decapitado em Roma, sob o Imperador 
Nero.

Eles, com a palavra e a vida, pregaram o Cristo. Pe-
dro disse com acerto: “Senhor, tu sabes tudo; tu sabes 
que te amo” (cf. Jo 21, 15-19) ; Paulo exclamou com 
verdade: “Para mim, viver é Cristo. Minha vida pre-
sente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que 
me amou e se entregou por mim” (Fl 1, 21-22). Os dois 

derramaram o Sangue pelo Senhor: “Beberam do cálice 
do Senhor e se tornaram amigos de Deus”. Eis a maior 
de todas as honras e de todas as glórias de Pedro e de 
Paulo: beberam o cálice do Senhor, participando dos 
seus sofrimentos, unindo a Ele suas vidas até o martírio 
em Roma, para serem herdeiros de sua glória.

São Pedro e São Paulo são modelos para todos os 
cristãos. Por isso, no dia 29 de junho celebramos, com 
alegria e solenidade o glorioso martírio destes dois 
grandes santos. Que eles intercedam por nossas Co-
munidades Eclesiais de Base, pelas nossas pastorais e 
movimentos e por todas as nossas famílias, para que 
sejamos fiéis a Cristo ressuscitado como eles foram.

Ao celebrar a festa destas duas colunas da Igreja, 
nossos olhos e corações também devem se voltar para 
a Igreja de Roma, aquela que foi regada com o sangue 
dos bem-aventurados Pedro e Paulo; aquela, que guar-
da seus túmulos, aquela, que é e será sempre a Igreja 
de Pedro. Todos nós, cristãos, temos a graça de conhe-
cer e venerar o ministério que o Senhor Jesus confiou a 
Pedro e seus sucessores, em benefício de toda a Igreja: 
ser o pastor de todo o rebanho de Cristo e a primeira 
testemunha da verdadeira fé Naquele que é o “Cristo, 
Filho do Deus vivo”. Também sabemos que a missão 
de Pedro perdura nos seus sucessores em Roma. Hoje, 
a missão de Pedro é exercida pelo Papa Francisco, mo-
delo de humildade e serviço alegre à Igreja. Por isso, 
devemos estar unidos ao Santo Padre, o Papa Francisco 
por fidelidade a Jesus, que o constituiu pastor do reba-
nho, que somos todos nós, a Igreja. 

São Pedro e São Paulo, rogai por nós!

Padre Gracione Augusto Alves
Vigário Paroquial da

Catedral de São Pedro
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EVANGELHO
SEGUNDO MATEUS

ESCOLA DA FÉ

Durante certo tempo, a co-
munidade judaica se dividia 

em tendências e grupos. Quatro pa-
recem ser os mais importantes: sa-
duceus, fariseus, essênios e zelotes. 
Como dentro de alguns grupos se 
podem formar escolas, é legitimo 
falar de pluralismo. Convivem en-
tre tensões, tolerância, indiferença. 
Em certa época, os que reconhecem 
Jesus como Messias são um grupo a 
mais, olhado por outros grupos com 
suspeita ou tolerância. Não faltam 
ameaças e esboço de perseguição. 
Em 70 sobrevém a catástrofe de 
Jerusalém e Judéia. Das ruínas ma-
teriais e da crise espiritual emerge 
um grupo fariseu que unifica pode-
rosamente o judaísmo normativo, 
excluindo qualquer pluralismo. A 
rejeição aos cristãos ou “nazare-
nos” vai se intensificando até tor-
nar-se oficial entre os anos 85-90. 
Os judeus-cristãos, são excluídos 
formalmente da Sinagoga.

Para essas comunidades escreve 
primariamente Mateus. Não preci-
sa explicar uso e tradições judaicas. 
Ele os repetia, estimava e explora-
va. Afirma a continuidade e a novi-
dade, como “um dono da casa que 
tira de sua despensa coisas novas 
e velhas”(13,52). Continuidade, 
porque em Jesus, como Messias, 
se cumpre as profecias, e a lei atin-
ge sua perfeição; só que transbor-
dando as expectativas. Mateus se 
aduz com freqüência a textos do AT 
que se cumprem na vida de Jesus. 
Sua genealogia remonta a Abraão, 
“nosso pai”. Além disso, apresenta 

Jesus como antítipo de Moisés e su-
perior a ele. Já nos relatos da infân-
cia, nos faz observar o paralelismo. 
Muito mais como legislador (não 
mero mediador) e mestre.

Neste evangelho, Jesus aprova 
e recomenda os mandamentos da 
lei judaica e os corrige propondo 
“Bem-Aventuranças”. Diante da 
conduta de adversários típicos, pro-
nuncia em tom polêmico seus ais. 
Durante seu ministério limita-se a 
Israel de então; excepcionalmente 
concede algum milagre a pagãos, 
olhando com suspeita seus concida-
dãos. Depois do momento escatoló-
gico, investido de plenos poderes 
com a Ressurreição, lega seu en-
sinamento como mandamento. Em 
lugar da convergência das nações, 
anunciada pelos profetas, ordena a 
dispersão por todo o mundo. Em 
lugar da circuncisão, instaura o Ba-
tismo.

Mateus chama de “igreja” a 
comunidade cristã e a considera 
continuadora legítima do Israel 
histórico. É o Israel autêntico que 
já entrou na etapa final. Jesus anun-
ciou a iminência do “reinado de 
Deus” e realizou o ato decisivo com 
sua morte e ressurreição. A comuni-
dade não deve ter saudade do pas-
sado, nem renegá-lo. Atingiu um 
presente glorioso, não imaginado. 
Agora, se aglutina em sua lealda-
de a Jesus, Messias e Mestre, novo 
Moisés e filho de Davi. É uma co-
munidade consciente e organizada: 
vão se fixando normas de conduta, 
práticas sacramentais e litúrgicas, 

até uma instituição judicial; uma 
comunidade que se abre para pro-
clamar a sua mensagem a judeus e 
pagãos. Jesus a tinha preparado, es-
colhendo, instruindo e prevenindo 
seus apóstolos.

São inúmeras as questões que a 
leitura do evangelho das comunida-
des de Mateus levantam para nós. 
Conflitos, preocupações com a fé 
no Ressuscitado, bem que podem 
ser as nossas, à medida em que o 
desafio do seguimento de Jesus 
continua se colocando de maneira 
intensa. Como podem ser realida-
des concretas palavras como “Bus-
quem o Reino de Deus e a sua jus-
tiça” (Mt 6,33); “Felizes os pobres 
no Espírito” (Mt 5,3); “tive fome 
e vocês me deram de comer” (Mt 
25,35), “Eu estarei com vocês to-
dos os dias” (Mt 28,20). É para isso 
que vale à pena reler o Evangelho 
e recordar o testemunho das comu-
nidades de Mateus que trataram de 
viver com radicalidade aquilo que 
Jesus havia deixado, sem se fixar 
no passado, mas com atenção e 
compromisso com a vida real, com 
a justiça do Reino e com a solida-
riedade em favor dos mais pobres, 
excluídos e excluídas da nossa so-
ciedade.

Que cada um e cada uma des-
cubra nos textos do Evangelho, o 
quanto de vida e de esperança se 
expressa em cada página, em cada 
capítulo. E não se intimidem em se 
comprometer com as propostas que 
o Evangelho transmite.

Ir. Monica Cestari Nascimento
Ursulinas Sagrado Coração de Maria
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Testemunho
Vocacional

RESPOSTA DE AMOR

Luzia Guarino Gava, nasceu em Atílio Viváqua, ca-
sada com Mário Gava há 55 anos, a completar no 
dia 23 de Junho, mãe de seis filhos: Marlúcia, Luci-
mar, Gilson, Mário Luis, Danielen e Natália.

Beny Bárbara / Responsável pela entrevista

1- QUAIS AS LEMBRANÇAS A 
SENHORA GUARDA DO TEMPO 
DE NAMORO E DO DIA DO CA-
SAMENTO?
Conheci Mário, na minha casa, no 
dia em que a Folia de Reis cantava 
lá. Ele olhou para mim e eu olhei 
para ele e o amor surgiu ali. Um 
amor tão profundo que existe até 
hoje: um amor de respeito, diálo-
go, cuidado. Nunca houve entre 
nós desentendimento. Amo mui-
to meu marido, e ele também me 
ama.

2-QUAL A IMPORTÂNCIA DA 
ESPOSA REZAR PELO ESPO-
SO? QUAIS AS EXPERIÊNCIAS 
A SENHORA TEM COM ESTA 
VIVÊNCIA?
Rezei muito pelo Mário, para ele 
aceitar minha caminhada. Hoje é 
uma alegria, diante da nossa idade 
ele aceitar minha caminhada, mi-
nha participação na Igreja.
Como experiência, posso dizer que 
mesmo quando vou à Igreja pela 
manhã, à noite retorno para rezar 
junto com meu marido.  Quando 
Mário não está na missa ou cele-
bração, peço a Deus, durante a 
comunhão, a graça de comungar 
para mim e para ele. Para que ele 

também possa ser preenchido com 
Jesus Eucarístico.

3- PARA A SENHORA QUAIS 
OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA O FORTALECIMENTO 
DO MATRIMÔNIO E DA VIDA A 
DOIS, PARA QUE O CASAMEN-
TO POSSA SER DE FATO UMA 
LINDA HISTÓRIA DE AMOR? 
É a fé em Jesus, a oração. Eu sem-
pre recordo na Palavra de Deus que 
diz: “O que Deus uniu, o homem 
não separe”. Eu tenho esta palavra 
muito forte em meu coração.
É necessário viver a verdade, vi-
ver em cumplicidade, partilhar as 
alegrias, tristezas, a vida.

4-QUAL O SIGNIFICADO DA PA-
LAVRA DE DEUS E DE MARIA 
PARA SENHORA?  QUAL A IM-
PORTÂNCIA DELES?
Maria é o exemplo de uma mulher 
de fé, que venceu todos os obstá-
culos e fez de sua vida, uma en-
trega total ao Pai. Eu me espelho 
na fidelidade de Maria, e busco na 
oração do terço fazer a minha en-
trega a Deus. 
Quando eu descobri a Palavra de 
Deus no Seminário de Vida Plena, 
eu tinha uma sede de aprender e 

compreender. Foi através da leitu-
ra do Sermão da Montanha (Mt 5), 
que tive vontade de sair gritando 
para todos o que tinha aprendido.
Eu tinha pouco estudo, e muita 
vontade de ler a Bíblia. Eu pegava 
a Palavra de Deus e pedia o Espí-
rito Santo para me ensinar. E Ele 
me ensinou.
Há uma música que hoje quase não 
se canta que retrata o meu amor a 
Jesus:
Como eu amo este Homem,
Este Homem traz a paz,
Este Homem é alegria,
Este Homem satisfaz.
Este Homem liberta, ah,ah,ah
Este Homem é vida. Ah, ah,ah.....
Este Homem é Jesus.

5- UMA MENSAGEM.
Ao longo de toda a minha vida de 
casada, vivi e vivo o amor. Amor 
profundo. Que os casais não per-
cam a fé, que possam buscar na 
Palavra de Deus, na oração e Eu-
caristia, a força e sabedoria para 
vencerem as dificuldades.
Que o amor, o respeito, o diálogo e 
o entendimento mútuo nunca aca-
bem na vida dos casais.
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SOU DIZIMISTA, VIVO A MINHA FÉ?
DÍZIMO

Somos Igreja, a família do Senhor, e cada templo da igreja é uma casa 
de todos nós. A igreja conta com o nosso desejo de viver em Cristo, 

assumir de fato o papel e a missão de ser, junto com  nossos irmãos de fé, 
membros de um mesmo corpo. Aceite o chamado de nosso Pai Eterno e 
diga sim  ao compromisso de levar adiante os trabalhos de evangelização. 

Ser dizimista é converter-se e a conversão implica em deixar de lado 
nosso egoísmo, o nosso “eu” renunciar a si mesmo. Somente pela conver-
são é que conseguimos enxergar as necessidades da igreja, e de nossos 
irmãos carentes de bens materiais e espirituais. 

Também é bom encontrar a igreja limpa, bem arrumada com tudo fun-
cionando bem.... Mas para isso, todos precisam contribuir.

“Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem 
constrangimento. Deus ama quem dá com alegria” ( 2cor 9,7 ).

Equipe Paroquial do Dízimo
Paróquia São Sebastião

Atílio Gava
Coord. MEDE | C. N. Senhora das Graças

Depoimento sobre o Dízimo
Foi estudando a Palavra de Deus, no livro de Malaquias, que percebi a importância do 

dízimo para a comunidade, pois através dele é que a comunidade cresce.
O dízimo é muito importante na minha vida e na vida da minha família. Eu fico até contan-

do o dia do meu pagamento, para separar aquilo que pertence ao Senhor e contribuir. Então, 
sou muito grato pelas bênçãos que tenho recebido de Deus, para mim e para toda a minha fa-
mília. Sinto-me muito realizado e feliz de poder estar  devolvendo aquilo que pertence a Deus.
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ATENDIMENTOS
TODA QUINTA DAS 8H AS 12H

19h: S.Sebastião–29º EJC

8h: S.Francisco– Pe Marconi
8h: S. Luzia A.V. 
8h: São Sebastião- Agostinianos
8h: S.Camilo – EJC – Pe Renato
8h: S Brás – D. Bosco
8h: N S Fátima - Fernando
10h: S Marta - Fernando
19h: S Terezinha – D. Eloir
19h: AtílioVivácqua
19h: S.Sebastião – Pe Wagner

10h: S.Sebastião–Festa – D. 
Dario

18h: S. Sebastião– Novena- Pe 
Giovani

8h: S.Sebastião– Diácono 
8h: N S Fátima – D. Bosco 
      Batizado
8h: N S Aparecida– Fernando
19h: S.Sebastião

16h: São Lourenço
        Bodas de Prata
18h: S.Sebastião – Pe Gracione

7h: Carmelo
19h30: S. Família

19h: São Sebastião

19h30: N.S.Aparecida–Novena–
Pe Wagner

19h30: São Brás – Novena – Pe-
Jhauber

19h30: S. Marta 

9h: S Edwiges - PeGelson
9h: S. Teresinha - Diác. Batista
16h: S. Francisco e S. Clara - 
Diác. Eloir
16h: N S Aparecida -Diác. Bosco
16h: S. Sebastião - Pe Gelson

19h: São Sebastião

19h30: Catedral – Novena

19h30: S. Cristóvão

18 e 19h: Iúna– Comunidades

18 e 19h: Iúna– Comunidades

17h: Pav. Ilha da Luz- Festa S. 
Pedro

6h30: Salesianas

19h30: N.S. Fátima – Vigília S.
J.Batista
19h30: N.S.Graças – Pe Thiago 
Vargas

8h: S. Sebastião– Agostinianos
8h: S.Judas Tadeu
8h: S.Teresinha - Pe Thiago
8h: S Cristovão - D. Eloir 
      Batizado
8h: S Luzia(AV) – D. Bosco
      Batizado
8h: N S Graças – D. Batista
      Batizado
10h: S.Luzia N.P. - Pe Thiago
10h: S. Rita
19h: S. Sebastião – Pe Thiago
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FESTAS JUNINAS
De acordo com historiadores, esta festividade foi 

trazida para o Brasil pelos portugueses, ain-
da durante o período colonial (época em que o Brasil 
foi colonizado e governado por Portugal). Nesta épo-
ca, havia uma grande influência de elementos cultu-
rais portugueses, chineses, espanhóis e franceses. Da 
França veio a dança marcada, característica típica das 
danças nobres e que, no Brasil, influenciou muito as 
típicas quadrilhas. Já a tradição de soltar fogos de ar-
tifício veio da China, região de onde teria surgido a 
manipulação da pólvora para a fabricação de fogos. Da 
península Ibérica teria vindo a dança de fitas, muito co-
mum em Portugal e na Espanha. Todos estes elementos 
culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se 
aos aspectos culturais dos brasileiros (indígenas, afro-
-brasileiros e imigrantes europeus) nas diversas regiões 
do país, tomando características particulares em cada 
uma delas.   

Embora sejam comemoradas nos quatro cantos 
do Brasil, na região Nordeste as festas ganham uma 
grande expressão. O mês de Junho é o momento de se 
fazer homenagens aos três santos católicos: São João, 
São Pedro e Santo Antônio. Como é uma região onde 
a seca é um problema grave, os nordestinos aproveitam 
as festividades para agradecerem as chuvas raras na re-
gião, que servem para manter a agricultura.

Como o mês de Junho é a época da colheita do mi-
lho, grande parte dos doces, bolos e salgados, relacio-
nados às festividades, é feita deste alimento. Pamonha, 
cural de milho verde, milho cozido, canjica, cuscuz, 
pipoca, bolo de milho são apenas alguns exemplos. 
Além das receitas com milho, também fazem parte do 
cardápio desta época: arroz doce, bolo de amendoim, 
bolo de pinhão, bom-bocado, broa de fubá, cocada, 
pé-de-moleque, quentão, vinho quente, batata doce e 
muito mais. 

As tradições fazem parte das comemorações. O mês 
de Junho é marcado pelas fogueiras, que servem como 
centro para a famosa dança de quadrilhas. Os balões 
também compõem este cenário, embora cada vez mais 

raros em função das leis que proíbem esta prática, em 
função dos riscos de incêndio que representam. No 
Nordeste, ainda é muito comum a formação dos gru-
pos festeiros. Estes grupos ficam andando e cantando 
pelas ruas das cidades. Vão passando pelas casas, onde 
os moradores deixam nas janelas e portas uma grande 
quantidade de comidas e bebidas para serem degusta-
das pelos festeiros. Já na região Sudeste, é tradicional 
a realização de quermesses. Estas festas populares são 
realizadas por igrejas, colégios, sindicatos e empresas. 
Possuem barraquinhas com comidas típicas e jogos 
para animar os visitantes. A dança da quadrilha, geral-
mente, ocorre durante toda a quermesse.

 Como Santo Antônio é considerado o santo ca-
samenteiro, são comuns as simpatias para mulheres 
solteiras que querem se casar. No dia 13 de junho, as 
igrejas católicas distribuem o “pãozinho de Santo An-
tônio”. Diz a tradição que o pão bento deve ser colo-
cado junto aos outros mantimentos da casa, para que 
nunca ocorra a falta. As mulheres que querem se casar, 
diz a tradição, devem comer deste pão.

ESPECIAL

Fonte:http://www.suapesquisa.com/musicacultura/historia_festa_junina.htm




