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EDITORIAL

Caros amigos leitores do nosso Jornal Voz Católica, paz e bem.
Chegamos ao mês de dezembro, um mês belíssimo no qual vivemos a “magia”
do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento da esperança, da renovação, o nascimento da boa nova de Deus. Infelizmente, muitas pessoas transformaram o Natal em uma data meramente comercial, considerando o presente que
se compra mais importante do que o presente que se ganha com o nascimento de
Jesus. As bebidas alcoólicas são mais desejadas que o sangue de Cristo e a ceia de
natal deixa de ser o corpo de Cristo e passa a ser um emaranhado de comida lotada
de uva-passa. Não se deve desconsiderar a confraternização familiar, porém mais
importante é ter consciência da essência dessa comemoração: a alegria do nascimento de Cristo; a vida nova a ser celebrada; a esperança que renasce a cada ano
com Jesus.
Dezembro também tem uma importância especial para a nossa paróquia, pois no
dia 13 comemoramos o dia de Santa Luzia, venerada no santuário da Água Santa,
que festeja com muita vivacidade este dia com a presença de milhares de fiéis devotos, que vêm de vários lugares para rezar e visitar o santuário. Diversos são os
relatos de milagres alcançados pela intercessão de Santa Luzia, através de pedidos
feitos no santuário da Água Santa, reconhecendo neste sacramental da água benta
um caminho eficaz para se interiorizar e aprofundar na fé, e assim encontrar a presença de Deus em sua vida.
Muitas vistas já foram curadas, e muitas outras ainda serão, pois Deus é poderoso e realiza milagres na vida de quem nEle acredita, e para podermos viver a fé
precisamos de fato pedir a Deus a cura das nossas cegueiras, que nos impedem de
enxergar a verdade e nos mantém num mundo de escuridão, arrogância, ódio, dor
e morte.
Que Deus nos abençoe e nos ajude mantermos nossa visão esclarecida pela fé e
pela verdade revelada em Jesus Cristo, e que o nosso coração se permita abrir para
acolher Jesus neste Natal.
Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa leitura.

Seminarista João de Paula
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Papa Francisco
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No final dos dias, quando o Senhor vier nos encontrar, a
alegria será imensa. Vivamos na espera deste encontro!

FLASHES PAROQUIAIS

Domingo 12/11 aconteceu, o encerramento do
23º PLC feminino com o tema “ Orai e Vigiai”.

16 membros da comunidade Santo Antônio do Muqui (Paróquia Muqui) estiveram visitando a comunidade Senhor Bom
Jesus (Barra Grande), nos dias 18 e 19. Desde a época do ex-paroco Antônio José de Nazareth as comunidades realizam
esse intercâmbio e durante a visita, participam da celebração e
promovem momentos de lazer e confraternização.

Sr. Altayr Mariano e Maria, comemoraram suas bodas de
Ébano - 66 anos de casamento. Renovaram seus compromissos matrimoniais, diante de Deus e da comunidade. A
cerimônia aconteceu dia 21 na comunidade Santo Antônio (Figueira).
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DOMINGO - DIA DO SENHOR

O

domingo é o dia por excelência da vivência cristã,
pois recorda a páscoa semanal dos
cristãos, ou seja, vive e faz-se memória da Paixão-Morte-Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo,
fonte e cume de toda a liturgia cristã.
Ao domingo, portanto, aplica-se,
com muito acerto, a exclamação
do Salmista: “Este é o dia que Senhor fez: exultemos e cantemos de
alegria” (118 [117], 24). É o eco da
alegria, o dia da comunidade reunida em torno da mesa da Palavra
e da Eucaristia. No dizer de São
Jerônimo: “O domingo é o dia da

ressurreição, é o dia dos cristãos, é
o nosso dia”. De fato, ele é para os
cristãos o “principal dia de festa”
(cf. Dies Domini, 2).
Dessa forma, a comunidade dos
fiéis se reúne na Igreja, para celebrar a Ressurreição de Cristo, dar
glória a Deus e participar da ceia
do Senhor: a comunhão no pão e no
vinho da Salvação, instituída pelo
próprio Jesus Cristo por ocasião de
sua última ceia com os Apóstolos. E
como ele lhes pediu, “os Apóstolos
a repetiram, seus sucessores através dos séculos a repetiram, nós a
repetimos cada vez que celebramos
a missa, outros a repetirão até o dia
da volta do Senhor” (MOMMÉJA,
Edith. AS FESTAS CRISTÃS. São
Paulo: Paulus, 2014, p. 9).
Assim, temos a ideia e a importância do Domingo – Dia do Senhor
-, pois, “a celebração dominical
do Dia e da Eucaristia do Senhor
está no coração da vida da Igreja.
O domingo, dia em que por tradição apostólica se celebra o Mistério
Pascal, deve ser guardado em toda
a Igreja como dia de festa e precei-

ARTIGO

to por excelência” (cf. CIgC 2177),
como nos adverte o Terceiro Mandamento da Lei de Deus: “Guardar
domingos e festas”.
No Domingo, os cristãos celebram a expressão máxima de sua
fé, a Eucaristia que é fonte e cume
de toda a Liturgia. Eles se reúnem
numa paróquia, e como alega o
Catecismo da Igreja Católica (CIC
2179) é o lugar onde todos os fiéis
podem ser congregados pela celebração dominical da Eucaristia.
Desta forma, a Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda
a prática cristã. “A participação na
celebração comunitária da Eucaristia dominical é um testemunho de
pertença e de fidelidade a Cristo e
à sua Igreja” (CIC 2182). Peçamos
a Bem-Aventurada Virgem Maria,
Mãe dos Homens que nos ensine a
sermos fiéis a Deus como ela o é e
que possamos viver o domingo não
como um dia de lazer simplesmente, mas sobretudo, como o dia da
verdadeira alegria em estarmos reunidos na Casa do Senhor.
Seminarista Cristian Vieira Batista
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GENTE QUE É
DISCÍPULA E MISSIONÁRIA,
DE NOSSA PARÓQUIA

Dona

Cenira

“A música me
eleva a Deus.”

E

la é uma senhora muito estimada em Iúna, costureira
conhecida, das melhores que há.
Cenira Gomes Coelho, nasceu num
cantinho de roça em Iúna, filha de
Sebastião Batista Gomes e Onília
Andrade Gomes e teve ao todo 7 irmãos. Sua infância foi feliz e a convivência da criançada era boa, mas
a família passou por bastante dificuldade para ter o pão de cada dia.
Quando jovem ainda, ela lembra
que ia à cavalo lecionar na escola
do Córrego do Perdido, na fazenda
do Sr. Pedro Barba.
Com o tempo transferiram-se
para a cidade de Iúna, que ainda
era bem pequena. Já havia a igreja
matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens, mas seus pais não freqüentavam as missas. Assim, Cenira tinha
uns 18 anos, quando começou a ir
por sua própria vontade. Casou-se
com Peterson Pereira Coelho, conhecido como “Didi Coelho”, ficando viúva após 45 anos de união.
Tiveram quatro filhos: Peterson, Le-

tícia, Giovanni e Rogério, que lhes
deram 8 netos.
Cenira gostava de ir à igreja.
Mas quando participou do Cursílio
de Cristandade, em Lajinha, seu
coração foi profundamente tocado
pelo amor de Deus e ela passou a
dedicar-se ainda mais a vida religiosa. Ela conta que nunca obrigou os
filhos a irem a igreja e que hoje Letícia, Peterson e Rogério continuam
professando a fé católica e Giovanni tornou-se pastor da Igreja Batista, em Vitória.
Aos 83 anos, Cenira é uma mulher muito ativa, embora tenha algumas restrições pela idade. Reza
o terço todos os dias, cozinha, faz
hidroginástica e costura bastante
roupa. Antes costurava por necessidade mesmo e trabalhava até tarde
da noite sem parar, mesmo quando
estava grávida, com a barriga no
nariz (risos). O oficio de costureira aprendeu com a mãe e até hoje
costura bastante confeccionando,
consertando ou modificando mode-

(28) 3545-2903 | 3545-3176

Rua Benjamim Constant, 65
Iúna-ES

(28) 3545-2006

los. Sempre gostou de costurar para
ajudar a igreja e, nos bastidores, fazia vestes de anjo, soldados, batas
e tudo o que precisasse nas festas e
eventos. Também ajudava na cozinha, limpeza e também nas orações,
intercedendo pelos encontros e pela
equipe. Ela participa do Cenáculo
de Oração, onde reza o terço com
as amigas da Comunidade Matriz
Nossa Senhora Mãe dos Homens.
Como cristã, sente- se feliz porque
tendo passado por tantas dificuldades no passado, hoje pode ajudar os
mais necessitados nas campanhas,
sorteios e ações solidárias.
E sobre a música? Ah. Essa é sua
paixão! Já cantou muito nas missas,
encontros e procissões e canta salmo até hoje. Amava soltar a voz de
primeira soprano no coral Vozes da
Paz. “A música me eleva a Deus.
Tem uma senhora chamada Lia, que
gosta de sentar perto de mim na missa para ficar me ouvindo cantar.”
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EM FOCO

ADVENTO

RENASCER A
ESPERANÇA
O

advento de JESUS faz renascer a esperança do amor que existe dentro de nós. Assim, ficamos comovidos,
agimos de forma diferente e sentimos esse amor mais presente em nosso meio. Devemos fazer da nossa
vida um advento a cada manhã e praticar esse amor verdadeiro durante todos os dias sendo exemplo, assim como
JESUS é para cada um de nós.
Em seu dia a dia, deixe JESUS renascer em você, pois Ele é fonte de vida e de força, que faz revigorar o amor
verdadeiro. Ame mais, abrace mais e doe o seu melhor para o próximo.
Que o Espírito Natalino possa invadir a sua casa e traga toda essa esperança à sua família.
Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e amor!
Rodolfo Pimentel e Lorena Yamayra!

CANTINHO DA CRIANÇA

ACONTECEU
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FESTA DE PADROEIRO

FESTA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

BEM-VINDO FREI CLÉBSON
No dia 26, às 19:30 na Comunidade Nossa Senhora Mãe dos Homens, foi realizada a Santa Missa presidida
pelo Padre Marconi Andrade, onde foi celebrada a Solenidade de Cristo Rei. Neste dia aconteceu, a apresentação
do Frei Clébson de Souza Rodrigues, que será vigário da Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens e da Paróquia
Nosso Senhor Jesus Cristo Luz dos Povos - Irupi, juntamente com o Padre Marconi Andrade.

ESPECIAL

TLC CELEBRA 50 ANOS EM APARECIDA
A

1ª Jornada Nacional do TLC - Treinamento de
Liderança Cristã, aconteceu nos dias 18 e 19 de
novembro, no Centro de Eventos Padre Victor Coelho
de Almeida, no complexo da Basílica de Nossa Senhora
Aparecida, em Aparecida-SP. O encontro reuniu mais
de 3500 TLCISTAS de 38 dioceses de todo o Brasil,
para comemorar os 50 anos de fundação do movimento.
O TLC foi fundado pelo Padre Haroldo Rahm, presente no evento e criador da frase “Medo de nada, só
AMOR”, que tem se multiplicado como lema desse
movimento de resgate a milhares de pessoas para a
igreja pelo Brasil afora. Maycon Leite, coordenador

nacional, também esteve presente. Foi ele quem incentivou o TLC de Iúna a participar desse encontro. Estiveram lá 9 jovens de Iúna e 2 de Irupi, representando o
estado do Espírito Santo.
“A jornada foi a realização de um sonho para nós,
pois era algo distante da nossa realidade. O sentimento
é de reencontro da essência de nosso movimento. Estamos em comunhão com os outros TLCs do país.” Declara Rodrigo Areas, coordenador paroquial do TLC.
“São 50 anos nos quais o TLC vem transformando vidas, restaurando famílias, reunindo pessoas para um
mesmo propósito: a construção do Reino”. Conclui.

JOVENS EM BUSCA DA SANTIDADE

M

ais de 150 jovens estiveram reunidos para o
Santificai-vos, neste domingo, 19/11, na quadra da CEEFMTI Henrique Coutinho.
Com início às 07 horas da manhã, o primeiro Santificai-vos da Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens,
promovido pelo ministério jovem do Grupo de Oração
Imaculado Coração de Maria, aconteceu durante todo
o dia com momentos fortes de oração, adoração, palestras, apresentação de dança, teatro e muita música para
a juventude.
As palestras basearam-se nos exemplos de vida, oração, devoção e dedicação de alguns santos da igreja ca-

tólica, para mostrar como é possível ser santo nos dias
de hoje.
Ao final do dia, os jovens seguiram em procissão
rezando o santo terço em direção a igreja Matriz Nossa
Senhora Mãe dos Homens para a missa de encerramento, às 19:30.
O evento superou as expectativas, segundo o coordenador do ministério jovem, Willian Fernandes, pois
bastava ver o rosto de cada um no inicio da manhã e
como estavam felizes ao final do encontro. “Vale a pena
salvar almas.”
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