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Palavra de Vida

Iniciamos um Ano Novo! Somos convidados neste ano a proclamar a paz,
refazer caminhos, reconhecer erros e aprender a não se aprisionar por tudo
aquilo que é “comum” e “normal” na vida, mas valorizar e viver intensamente cada momento com amor, persistência e esperança, sem deixar
jamais de caminhar e construir com Jesus a nossa história.
Neste sentido, a Paróquia São Sebastião – Bairro Aquidaban em Cachoeiro de Itapemirim-ES, vem trazer a 5ª 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 pela intercessão de São Sebastião, Deus
possa abençoar a cada um de nós para melhor compreendermos que viver
é uma graça, onde o agir humano deve se pautar na paz, na gratuidade e na
liberdade em Jesus Cristo.
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apresentação

A

mados irmãos e irmãs em Cristo, nós temos a grata satisfação de ter São Sebastião
como padroeiro de nossa Paróquia e da
Comunidade Matriz. O seu testemunho no seguimento a Nosso Senhor Jesus Cristo o levou até as últimas
consequências: o martírio. Ele deu a vida em defesa
da fé recebida no seu Batismo.
A nossa devoção a São Sebastião deve também
nos levar a uma autêntica vida cristã. No nosso Batismo, recebemos o Espírito Santo. Somos inseridos
no Corpo de Cristo, que é a Igreja, e renascemos para
uma vida nova em Cristo.
O Sacramento da Confirmação (Crisma), por sua
vez, produz em nós crescimento e aprofundamento da
graça batismal. O seu efeito é a efusão plena do Espírito Santo, como foi outorgado outrora aos apóstolos
no dia de Pentecostes. Nele recebemos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé
pela Palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome
de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à
cruz: verdadeiros discípulos missionários.

UNIGASTRO
Endoscopia Digestiva
Dra Maria Roseneli Scarton
28 9 9885-4742
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Pe. Gelson de Souza
Pároco
O Espírito Santo nos dá condições para viver o
amor de Deus. Neste amor edificamos a Igreja de
Cristo. Quem vive no Espírito é pessoa de comunhão.
Os dons e carismas que recebeu são usados não para
si, mas para o crescimento da Igreja e para o fortalecimento de sua missão, que é anunciar Jesus Cristo e
ser instrumento para a edificação do Reino de Deus.
O mundo precisa deste testemunho de comunhão vivido em nossas Comunidades Eclesiais de Base. O
Amor de Deus em nós gera e mantém a unidade da
Comunidade, ao mesmo tempo que é o nosso distintivo de cristãos - “Nisto conhecerão todos que sois
os meus discípulos: se vos amardes uns aos outros”
(Jo 13,35).
Desejo a todos um Novo Ano de Paz. Paz profunda que vem das lutas em defesa da vida nas suas mais
diversas manifestações.
Por intercessão do Glorioso Mártir São Sebastião
desça sobre vós e sobre vossa família a bênção do
bom Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém!
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liturgia em foco

ESPIRITUALIDADE
DO TEMPO COMUM
Tempo para conhecer Jesus

“Tempo comum” na Liturgia, nos conduz à comunhão da Trindade e à verdade plena, recordando-nos e
ensinando-nos tudo o que o Senhor disse e fez.
Há períodos em que não temos festas que lembram
fatos da História da Salvação. Restam no calendário 34
semanas que chamamos de Tempo Comum. Uma parte
menor dessas semanas vem antes da Quaresma e a outra, maior, segue a Festa de Pentecostes até o Advento.
Não se celebra um acontecimento, mas toda a vida de
Cristo.
No decorrer das celebrações deste tempo, passamos a entender o mistério pascal de Cristo, de modo
progressivo, aprofundando nosso conhecimento para
melhor celebrá-lo na Sagrada Liturgia. Em cada celebração, Deus se faz presente na vida da comunidade
e na vida pessoal de cada um. A Liturgia da Palavra
se caracteriza pela leitura semicontínua da Sagrada
Escritura, que busca englobar a maior parte dos textos bíblicos para meditação. Esta leitura semicontínua,
principalmente dos três primeiros evangelhos permite,
através da homilia, uma profunda educação na fé.
No tempo comum celebramos os Santos e de modo
particular a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa.
Qual é o sentido dessas celebrações?
Fazemos memória dos Santos que, seguindo Cristo
Jesus e, incorporados a Ele pelo Batismo, viveram sob
a ação do Espírito Santo. Sua santidade é a mesma de
Cristo que continua no tempo e se faz testemunho nas
pessoas que viveram o evangelho de modo eminente.

Vanda Regina Sátolo Zampiroli
Coord. Paroquial da Liturgia
Paróquia São Sebastião

GESTO CONCRETO PARA 2017:
- Façamos a experiência de conhecer JESUS CRISTO, VERDADEIRO DEUS E VERDADEIRO HOMEM!

3518-5871

3521-9951
www.fococontabil.cnt.br
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crescer nA fé

VIVER! constAnte
cAminhAr no tempo

V

iver é um constante caminhar no tempo,
do qual vivemos num pequeno parêntese.
Vemos no dia a dia que as pessoas vivem
uma rotina com seus trabalhos, estudos e diversas
obrigações que parecem tudo comum e normal. Assim, muitas pessoas não se dão conta de que a vida
humana com todos os seus eventos é apenas uma fagulha no tempo, onde negativamente muitos somente
passam por ela deixando de amar e valorizar o outro,
não percebendo que rapidamente a vida cintila e logo
se apaga. Parece estranho! Mas bastam dois instantes
se encontrarem, o da infância e o da velhice, para se
tornarem apenas uma página na história.
Jesus era profundamente apaixonado pela humanidade (cf. Mt 4, 24). Vivia a vida com intensidade
e dava uma atenção especial a cada pessoa indistintamente. Por onde transitava, Ele abria o coração e a
mente das pessoas que encontrava e aumentava sua
compreensão sobre a vida. Desejava que o ser humano tivesse autonomia e capacidade de exercer com
consciência seu direito de decidir. Por isso, convidava
as pessoas para segui-Lo em total liberdade. Ensinava
com autoridade e nunca as pressionava para estarem a
seus pés ouvindo-O. O amor e não o temor era o per-

(28) 2102-1600
www.penhascogranitos.com.br

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

fume que fascinantemente Jesus exalava para atrair
as pessoas e possibilitá-las a serem verdadeiramente
livres (cf. Mt19, 2).
Deus é amor. Jesus é a comunicação por excelência do amor de Deus. A pessoa de Jesus e seus ensinamentos opõem-se a qualquer visão corrente de poder.
Desse modo, é notável que não se promove a vida
fixando ou defendendo “estruturas humanas”, mas a
humanidade em si, que por amor e serviço ao próximo supera todos os condicionamentos estruturais e
culturais que diversas vezes limitam as pessoas.
Por fim, para bem viver a vida que é um constante
caminhar no tempo, deve-se ter clareza que viver é
uma graça, onde o agir humano deve se pautar na gratuidade e na liberdade. É ter a consciência de que buscar a salvação de si mesmo, ignorando a necessidade
do próximo, significa rejeitar a graça de Deus. Que
possamos com integridade refazer nossos caminhos,
reconhecer erros e aprender a não se aprisionar por
tudo aquilo que é “comum” e “normal” na vida, mas
valorizar e viver intensamente cada momento com
amor, persistência e esperança, sem deixar jamais de
caminhar e construir com Jesus a nossa história.
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pArtiLhAndo vidA e fé
A eXperiÊnciA dA missão

igrejA em sAídA

N

essa primeira quinzena
do mês de Dezembro
estive na Paróquia de
Nossa Senhora de Guadalupe em
Piçarra, localizada em nossa Diocese irmã, Santíssima Conceição do
Araguaia no Pará.
O objetivo primeiro era fazer
unidade com o Pe. Helder Salvador
que lá está servindo aquela Igreja
em nome da Diocese de Cachoeiro.
Digo que quando estava indo, a primeira atitude foi de me entregar à
vontade de Deus e de lá fazer unidade com nosso irmão no sacerdócio,
o Diácono Júlio e sua esposa Valma,
também em missão por tempo indeterminado, e com todo aquele povo.
Afirmo que, a graça de Deus foi
abundante durante o tempo que lá
estive. Foi possível participar da
Festa da Padroeira da Diocese, a
Imaculada Conceição, e assim conhecer os presbíteros, religiosos e
religiosas, além do Bispo Diocesano Dom Dominique. Fiquei encantado com a alegria de todos aqueles
consagrados, que apesar dos inúmeros desafios na evangelização, a começar pelas longas distâncias, não
se deixam abater por isso e não medem esforços para estarem juntos e
fazerem o Evangelho chegar aonde
se faz necessário.
Não há como não falar da presença de Dom Dominique: Homem
determinado, com uma profunda
espiritualidade, convicto de sua vocação e apaixonado pelo povo que
Deus lhe confiou.
Paralelo a isso, pude perceber

verdadeiramente o que se trata de
uma primeira evangelização. As
diversas Comunidades da Paróquia
de Piçarra, com suas igrejas muito
simples, quase todas de madeira,
sem capela do Santíssimo e sem a
existência de Ministros Extraordinários, nos fazem rever nossa fé. Se
lá muitos precisam ser catequizados para conhecerem a Jesus Cristo
e consequentemente a sua Igreja,
ao mesmo tempo aquele povo nos
aponta na sua simplicidade e alegria, o qual precisamos reencontrar
com Jesus. Afirmo que a alegria e a
esperança daquele povo nos impulsionam e nos fazem ler o Evangelho
de maneira nova e encarnada.
Os dias em que lá estive rezei
muito por nossa Diocese de Cachoeiro. Pois muitas vezes aqui não
valorizamos a Eucaristia, as possibilidades de formação, a facilidade
de nos encontrarmos e sobretudo
a alegria de pertencermos a Jesus.
Apesar de algumas dificuldades,
como ter que percorrer 140 Km em
estrada de chão para celebrar uma
missa, estar ali nos faz entender a fé
e a imensa felicidade de termos nos
encontrado com Jesus.
Voltei renovado, desejoso de ser
melhor em meu ministério e de que
outros irmãos no sacerdócio, diáco-

nos e leigos tenham a abertura de
viver a mesma graça que vivi. Estar esses dias em missão foi poder
partilhar, doando e recebendo, o que
temos de mais precioso: nossa vida,
nossa fé!
Por fim, digo que por várias vezes já havia rezado o Prefácio do
Advento, I A, mas dessa vez consegui rezá-lo intensamente em minha
vida. Diz parte dele: “agora e em
todos os tempos Ele vem em nosso
encontro, presente em cada pessoa
humana, para que O acolhamos na
fé e O testemunhemos na caridade,
enquanto esperamos a feliz realização de seu Reino”. A partir dessa oração posso afirmar: celebrei o
meu Natal, pois tenho certeza que o
Senhor me visitou por meio daquele
povo!

Pe. Fábio Eduardo de L. Santos
Pároco da Pároquia Sant. Trindade
Marataízes- ES
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juventudes e o mundo AtuAL

JUVEnTUDE E aS
COMUniDaDES VirTUaiS
O jovem é marcado pela vida de relação em grupo.
Aonde vai ou quando vai, quer ir em grupo, quer estar em grupo. Vai se construindo humanamente e nos
grupos e essas relações vão ajudando-o no desenvolvimento do caráter, na projeção da vida, nos sonhos,
na superação das frustrações, na comunidade de vida
eclesial ou social.
O mundo das relações humanas passou pelo seu maior
“upgrade-relacional” de todos os tempos da juventude: antes os grupos sociais de jovens se reuniam nas
praças, em suas casas, na Igreja, nas escolas, nas faculdades, para realizar o que é mais próprio da atividade
humana – relacionar; planejar; rezar; viver; Ser.
Em um tempo de pós-modernidade, isso tudo está ainda mais acentuado. As relações-humanas-comunitárias
permanecem ativamente fazendo parte da construção
humana da juventude que com o “upgrade relacional”
passa a contar com as comunidades virtuais. Essas comunidades nascem com uma característica de relação
não-presenciais, pois há uma relação mais intensa por
redes sociais, por grupos virtuais na internet, por auxí-

Seminarista Wosley Guimarães Pansini
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

lio de tecnologias de web.
As comunidades virtuais vem se desenvolvendo naturalmente, segundo os interesses e demanda da construção social de cada jovem e de cada grupo de jovem. A
PJ – Pastoral da Juventude, tem seu grupo de Whatsapp, sua página no facebook, seu perfil no instagram,
seu grupo de e-mail, bem como outros grupos sociais.
As relações e comunicações passam a se desenvolver
nessas comunidades virtuais. As pessoas se conhecem
virtualmente, se relacionam virtualmente, encontramse virtualmente e ora ou outra se encontram pessoalmente, tudo após ter sido devidamente combinado e
organizado virtualmente.
O convite cristão é que esses espaços das comunidades virtuais possam ser “Templos” de relações sadias,
humanizadas, espaços para as discussões e projeções
da vida humana, de sonhos e perspectivas de um futuro esperançoso. Lugar para a realização da cultura do
encontro e de uma vida a partir do Evangelho, tendo
como direção o Cristo Bom Pastor. Jovem! É Tempo de
Esperança! É tempo de Deus na vida do nosso tempo!
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Confraternização da Com. Sagrada Família - Festa da Padroeira

Festa do Padroeiro do Setor São João

Obra da Comunidade Santa Terezinha colocação da cruz

Missa da Festa da Padroeira Santa Luzia
Alto Village

28 3036-2818
28 3036-5012

INSUMOS E FERRAMENTAS
PARA MARMORARIAS

Encerramento da Escola da Fé
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Missa da Vigília de Natal na Igreja Matriz de São Sebastião

Missa de Bodas de Ouro de vida Sacerdotal Pe. Dalton

Confraternização
Bodas Mons. Dalton

Missa de Envio dos Ministros e Acólitos
na Com. São Francisco e Sta. Clara
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VIDA DOS SANTOS

São Sebastião e os nossos dias
Um testemunho de fé sempre atual

C

elebramos neste mês o
nosso glorioso padroeiro: Mártir São Sebastião.
Ele viveu no século III, período de
grandes perseguições impostas aos
cristãos pelo poder do Império Romano.
Ele ingressou no Exército Imperial, e, por sua cultura e grande
capacidade atingiu os mais altos
graus da hierarquia militar, chegando a ocupar o posto de Comandante do Primeiro Tribunal da Guarda
Pretoriana durante o reinado de
Diocleciano, um dos mais severos
imperadores romanos, perseguidor
dos cristãos.
Foi denunciado ao Imperador
como sendo cristão. Mesmo sendo
um bom soldado romano, suas atitudes demonstravam sua fé cristã,
e, diante de todos, confessou bravamente sua convicção. Foi acusado,
então, de traição. Na época, o imperador tinha abolido os direitos civis
dos cristãos.
Por não aceitar renunciar a Cristo, São Sebastião foi
condenado à morte, sendo amarrado a um tronco de árvore e flechado. Porém, não morreu ali. Foi encontrado
vivo por uma mulher cristã piedosa que tinha vindo
buscar o seu corpo. Diante do ocorrido, recuperada a
saúde, apresentou-se diante do Imperador e reafirmou
sua convicção cristã. E nova sentença de morte veio
sobre ele: foi condenado ao martírio no Circo. Sebastião foi executado, então, com pauladas e boladas de
chumbo, sendo açoitado até a morte e jogado nos esgotos perto do Arco de Constantino. Era 20 de janeiro.
Seu corpo foi resgatado e levado para as catacumbas romanas com grande honra e piedade. Sua fama se

espalhou rapidamente. Suas relíquias repousam sobre
a Basílica de São Sebastião, na via Ápia, em Roma. O
Papa Caio escolheu-o como defensor da Igreja e da fé.
Nesses tempos de grande negação da fé e de valores espirituais e religiosos, humanos e sociais, São Sebastião torna-se um grande modelo de ajuda para nós
hoje, principalmente aos jovens, envoltos em grande
confusão moral e espiritual. Ele é um sinal de fidelidade a Cristo mesmo com as pressões contrárias. Dessa
forma, ele continua anunciando Jesus Cristo, por quem
viveu, até os dias de hoje. Ele nos ensina a não desanimarmos com as flechadas que recebemos e a continuarmos firmes na fé.
Fonte: http://noticias.cancaonova.com/- com alterações

Moisés e o sacrifício de animais, tratado no Levítico
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escoLA dA fé

o chão dA BíBLiA

C

om este título, em 2016,
a Escola da Fé ofereceu
a um grande grupo de interessados da Paróquia São Sebastião, a oportunidade de caminhar
com o povo de Israel , conhecendo a sua história, ao mesmo tempo
em que percorriam a história de
suas vidas, entendendo com mais
clareza o que é encarnar a Palavra
de Deus nos dias de hoje. Durante
estes dois meses em que estivemos
juntos, fomos seguindo o fio condutor da Bíblia, que é a História da
Salvação.
Todos nós centramos a vida
em Jesus Cristo, nosso eixo e direção, mas estamos familiarizados com a Bíblia como um todo?
As leituras do Antigo Testamento
continuam nos dizendo algo hoje?
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Miriam M. Bechepeche
Equipe Diocesana de Catequese de Iniciação Cristã
Formação de Ministros Extraordinários da Palavra de Deus

Conseguimos contemplar a beleza
dos escritos bíblicos e descobrir
neles um Deus presente que continua falando a seu povo ? O que
podemos fazer para mergulharmos
mais plenamente nesta fonte da
Palavra Viva? Muitas vezes precisamos de uma nova catequese, de
uma revisão de conceitos, de saber
reler os textos sob outra ótica , de
uma espiritualidade mais orante e
de estudo.
São muitos os séculos que nos
separam dos primeiros escritos.
O Antigo Testamento ou Primeira Aliança não é um livro de história, geografia ou ciências. É a
história do povo hebreu escrita à
luz de sua fé. Os acontecimentos nos são passados da maneira
pela qual o povo os interpretou e

os compreendeu. Só entrando na
história do povo de Deus que esses
acontecimentos passam a ter sentido para nós, pois os escritos estão
condicionados a uma geografia,
mentalidade, costumes, história,
espiritualidade, conhecimento da
ciência e linguagem de uma época.
A preocupação era transmitir fatos
que comprovassem que Deus era o
condutor e o protetor do povo em
seu processo histórico. Mas como
entender tudo isso?
Esta é uma das intenções da Escola da Fé: Aprofundar no conhecimento, relacionar fé e vida a partir
da Palavra de Deus, desenvolvendo uma espiritualidade comprometida e contribuir na construção de
uma fé mais madura e libertadora.
Vamos participar?
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respostA de Amor
Beny Bárbara / Responsável pela entrevista

testemunho vocacional
Fernando Acácio de Oliveira, 26 anos, é seminarista da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim – Seminário Maior “São João Maria Vianney”. Natural
da Comunidade Nossa Senhora Aparecida que pertence à Paróquia São Paulo Apóstolo, Distrito de
Pequiá em Iúna-ES, realiza seu Estágio Pastoral na
Paróquia São Sebastião em Cachoeiro de Itapemirim-ES.

1. O QUE É PARA VOCÊ, VOCA- instituído ministro, em novembro missionário com esta realidade de
de 2009, senti-me despertado vo- pastoral urbana, juntamente com
ÇÃO?
Entendo vocação como um chamado, isto é, um chamado de Deus.
Se há alguém que chama, deve haver outro que escuta e que responde. A vida de todo ser humano é
um dom de Deus. “Somos obra de
Deus, criados em Cristo Jesus”(Ef
2,10), e por isso somos convidados a dar uma resposta concreta
diante de Deus e da humanidade.

2. COMO SURGIU EM SUA VIDA
O CHAMADO E O DESEJO DE IR
PARA O SEMINÁRIO EM PREPARAÇÃO PARA A VIDA SACERDOTAL?
Fui instituído Ministro Extraordinário da Pregação da Palavra de
Deus com 18 anos em 2008. Sendo jovem e com muita autenticidade no Ministério Extraordinário, a
cada celebração fui me deixando
envolver pela Palavra de Deus que
me levava a uma entrega maior a
um caminho em que esta Palavra
fosse vivida com maior integridade. Neste sentido, um ano após ser

cacionalmente quando eu, no meio
de uma homilia em que refletia o
texto da parábola dos talentos,
nasceu a pergunta: onde eu estava
colocando os talentos que Deus
me deu de acordo com minhas capacidades? Esta pergunta norteou
minha vida para me colocar em
busca de um caminho de seguimento a Cristo numa vocação específica que é o ser Padre.

3. COMO TEM SIDO PARA VOCÊ
ESTAGIAR NA PARÓQUIA SÃO
SEBASTIÃO?
O estágio pastoral requer que o
formando seminarista que passa
pelo processo de formação em vista do presbiterado, entre em contato com uma realidade pastoral
numa paróquia específica, seja ela
urbana ou rural, dependendo das
demandas do seminarista. Neste
sentido, estagiar na Paróquia São
Sebastião tem sido uma experiência formativa muito rica de interação e envolvimento espiritual e

o Projeto “Comunidades Irmãs”,
supervisionado pelo Pe. Gelson
com o intuito de criar unidade paroquial, fraternidade e solidariedade entre as Comunidades de fé a
partir de uma perspectiva missionária.

4. UMA MENSAGEM...
Toda vocação tem origem divina!
Deus é quem toma a iniciativa e
nos chama com gratuidade. O chamado é graça e o envio também.
Tanto a vocação quanto a missão
nunca visam o bem pessoal do
vocacionado, mas de todo o povo
de Deus. A verdadeira vocação e
missão não são graças apenas para
as pessoas escolhidas, mas para
todos. Que possamos despertar em
nossas lideranças e comunidades
um maior conhecimento de suas
realidades pastorais, numa dinâmica de irmandade, saindo de si
e indo ao encontro do outro numa
perspectiva missionária.

dízimo
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EM QUE É APLICADO SEU DÍZIMO?

Depoimentos
O sacerdote é formado pelo povo!
Agradeço a você meu amigo e minha amiga por sua Fidelidade ao Dízimo. O seu ato
de amor é o chamado para as vocações sacerdotais. Desejo um feliz e Santo Natal e
que em 2017 continuemos juntos no caminho.
Que Deus nos abençoe!
Seminarista Gabriel Rios André
Eu, seminarista João de Paula, só tenho a agradecer de todo coração a você, caro irmão
e cara irmã dizimista, que tanto ajuda a Igreja com o seu gesto de amor e participação
na vida da Comunidade. Não fosse por você, dizimista, não teríamos uma formação de
qualidade como temos na nossa Diocese, em que nós seminaristas nos tornamos verdadeiros homens de Deus. Obrigado pela sua fidelidade e pelo seu amor à Igreja. Que Deus
sempre abençoe a sua vida.
Seminarista João de Paula Dias Júnior
Durante meu primeiro ano como seminarista, no seminário Bom Pastor, eu tive a
oportunidade de contar sempre com minha Paróquia de origem e a minha comunidade. Ano que vem, terá inicio uma nova etapa em minha caminhada, e tenho certeza
que posso contar com a ajuda de cada fiel da Paróquia e do Padre Gelson. Ajuda em
orações e também ajuda em tudo o que for necessário para a minha formação. Por
isso, agradeço a cada um, que disponibiliza uma parte do fruto do trabalho através do
dízimo, para essa linda caminhada, que é a formação de um seminarista.
Seminarista Taylor Menine Ferrari

(28) 3522-8964 / 99923-5553
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revIStA PAlAvrA de vIdA

Ano nAcionAL mAriAno

N

a imagem de Nossa Senhora
Aparecida “há algo de perene
para se aprender”.
“Deus ofereceu ao Brasil a sua própria
Mãe.”(Papa Francisco)
“A Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil – CNBB, em comemoração aos
300 anos do encontro da Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nas
águas do rio Paraíba do Sul, instituiu o
Ano Nacional Mariano, a iniciar-se aos
12 de Outubro de 2016, concluindo-se
aos 11 de Outubro de 2017, para celebrar,
fazer memória e agradecer.
Como no episódio da pesca milagrosa narrada pelos Evangelhos, também os
nossos pescadores passaram pela experiência do insucesso. Mas, também eles,
perseverando em seu trabalho, receberam
um dom muito maior do que poderiam
esperar: “Deus ofereceu, ao Brasil, a sua
própria Mãe”. Tendo acolhido o sinal que
Deus lhes tinha dado, os pescadores tornam-se missionários, partilhando com
os vizinhos a graça recebida. Trata-se de
uma lição sobre a missão da Igreja no
mundo: “O resultado do trabalho pastoral não se assenta na riqueza dos recursos, mas na criatividade do amor” (Papa
Francisco).
A celebração dos 300 anos é uma
grande Ação de Graças. Todas as Dioceses do Brasil, desde 2014, se preparam,
recebendo a visita da imagem peregrina
de Nossa Senhora Aparecida, que percorre cidades e periferias, lembrando aos pobres e abandonados que eles são os prediletos do coração misericordioso de Deus.
O Ano Mariano vai, certamente, fazer
crescer ainda mais o fervor desta devoção
e da alegria em fazer tudo o que Ele disser (cf. Jo 2,5).
Todas as famílias e comunidades são
convidadas a participar intensamente
desse Ano Mariano.
A companhia e a proteção maternal
de Nossa Senhora Aparecida nos ajude a
progredir como discípulas e discípulos,
missionárias e missionários de Cristo”!
Fonte:
http://noticias.cancaonova.com/
brasil/ano-mariano
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SAINDO DE FÉRIAS:
TEMPO DE
CUIDADO E LAZER

Carlos Henrique O. Brioli
Ministro Extraordinário da Pregação da Palavra
Com. São Sebastião – Paróquia São Sebastião
Psicólogo

A

atual situação econômica no Brasil vem assombrando a população que depende do trabalho para garantir seu sustento. Empregado e empregador, ambos atentos com os possíveis trajetos que nossa economia está percorrendo. Com os estudantes não é diferente: a insegurança do futuro leva esses jovens
a se dedicarem de formas exageradas.
Diante dessas incertezas, as férias vão ficando em segundo plano. Mesmo tendo consciência da importância de
tal descanso, as férias são entendidas como supérfluas e nem sempre são levadas em consideração. Porém, essa
é uma questão de respeito à saúde.
Depois de vivenciar meses em uma mesma rotina, é natural o cansaço aparecer. O estresse se torna inevitável,
comprometendo a criatividade, a motivação e causando até mesmo desgastes nas relações comerciais, sociais e
familiares.
Apesar de ser um desafio, desligar-se do ambiente de trabalho por alguns dias é fundamental para a manutenção da pessoa como um todo, seja no campo físico ou emocional. O descanso auxiliará em reflexões que a rotina
não permitiria. Esse é um período favorável para se aproximar ainda mais da família e dos amigos, tornando-se
um momento dedicado para o lazer. Férias programadas com simplicidade e dentro das possibilidades financeiras
facilitarão ainda mais o descanso.
É nisso em que se consiste as férias: no estar junto e no cuidar do eu. Dar o tempo necessário que o corpo
precisa para processar as experiências vividas, atualizar-se e adaptar-se aos diferentes contextos que surgirão.

Odebrecht Ambiental:
desenvolvimento com Inovação
e Sustentabilidade.

Sustentabilidade
é muito mais que um conceito. É um valor.
A Odebrecht Ambiental acredita que a valorização do ser humano vem
em primeiro lugar, que conhecimentos devem ser compartilhados e que a preservação
ambiental é compromisso diário.
Por isso, a empresa investe tanto na qualidade da prestação de serviço de água e esgoto
e desenvolve e apoia diversos programas socioambientais que vêm transformando
o dia a dia da comunidade e fazendo de Cachoeiro de Itapemirim um lugar ainda melhor
para se viver.
0800-771-0001
www.odebrechtambiental.com/cachoeiro-de-itapemirim

