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Memória Histórica Raízes do
Regional Leste 3
Em 1962, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Assembleia,
decidiu pela constituição de sete Secretariados Regionais; entre eles, o
Regional Leste 2 abrangendo as (arqui)dioceses de Minas Gerais e do
Espírito Santo.
Em 1993, em Assembleia Regional, Dom Silvestre Luís Scandian
apresentou aos bispos, de Minas Gerais e do Espírito Santo, o projeto de
criação do Sub-Regional do Espírito Santo, que foi aceito por unanimidade,
reforçando a comunhão com o Regional.
A Igreja no Espírito Santo, desde o Concílio Vaticano II, fez uma caminhada
ministerial, com a participação dos leigos e leigas, assumindo ministérios
instituídos de acordo com as necessidades locais, como Ministros
Extraordinários da Comunhão, do Batismo e Testemunha Qualificada do
Matrimônio, Diaconato permanente e transitório e presbiterato.
As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) formam a identidade da Igreja
no Espírito Santo, tendo sido sacramentadas pelo Papa São João Paulo II
como “jeito capixaba de ser Igreja”.
A valorização das Comunidades Eclesiais de Base ocorreu, desde o
Concílio Vaticano II, por sua evangélica opção preferencial pelos pobres, a
forte atuação dos cristãos leigos e leigas, a dinâmica da participação nos
Conselhos Comunitários, Paróquias, Áreas Pastorais e (Arqui)Diocesanas,
tendo a colegialidade e a sinodalidade como uma marca indelével,
organizando assembleias comunitárias, paroquiais, regionais e (Arqui)
Diocesanas. Na década de 2000, a Arquidiocese de Vitória organizou o
primeiro Sínodo Arquidiocesano.
Com iniciativas ousadas e proféticas, a Igreja no Espírito Santo
desenvolveu, a partir das Pastorais Sociais, novos ministérios a serviço
das Comunidades Eclesiais, novos movimentos animados por um ideal de
evangelização da sociedade e a renovação da espiritualidade cristã e uma
nova forma de atuação laical no campo da política, promoção aos direitos
humanos e com solidariedade à população mais carente. É historicamente
marcante e reconhecido, pela sociedade capixaba, o protagonismo da
Igreja Católica no campo social, político, ecumênico e ecológico.
Sendo as Comunidades Eclesiais de Base estruturantes de sua identidade
e organização pastoral, a Igreja no Espírito Santo é rica em diversidade,
acolhendo os movimentos eclesiais, históricos e recentes, como Apostolado

da Oração, Legião de Maria, Cursilho de Cristandade, Renovação Carismática
Católica, oficina de oração e vida, oficina de Nossa Senhora. O Encontro de
Casais com Cristo surgiu em solo capixaba, da mesma forma que o recente
movimento mães que oram pelos filhos. Também estão presentes no
Estado diversas comunidades de vida e aliança.
Com a instituição do Regional Leste 3, daremos continuidade à caminhada
da Igreja no Espírito Santo, tendo presente a nossa história e fortalecendo
a nossa identidade. A proposta de criação do Regional Leste 3 teve início
em 21 de março de 2019 com apresentação de um projeto durante a
reunião extraordinária da Província Eclesiástica de Vitória do Espírito Santo,
realizada no Centro de Formação Dom João Batista, em Vitória (ES). Na
ocasião, estiveram presentes os bispos: Dom Frei Dario Campos, arcebispo
Metropolitano de Vitória; Dom Paulo Bosi Dal’Bó, bispo diocesano de São
Mateus e Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, na época, bispo diocesano
de Colatina. Além das presenças dos padres coordenadores diocesanos de
pastoral, representantes dos presbíteros, coordenações leigas e religiosas
de importantes setores pastorais das dioceses de Cachoeiro do Itapemirim,
Colatina e São Mateus e da arquidiocese de Vitória.
Em 14 de novembro de 2019, a criação do Regional Leste 3 foi pauta da
reunião do Conselho Pastoral do Regional Leste 2 (Minas Gerais e Espírito
Santo) e, na ocasião, aprovada por todos os bispos. Em seguida, o projeto
foi submetido à apreciação e aprovação do Conselho Permanente da CNBB
em 28 de novembro do mesmo ano. Com a aprovação e apoio do Conselho
Permanente, o projeto de criação do Regional Leste 3 seguiu para votação
de todo o episcopado brasileiro na 58ª AG. No dia 14 de abril de 2021, com
aprovação unânime, foi criado o Regional Leste 3 (Espírito Santo) composto
pela Arquidiocese de Vitória e as Dioceses de Cachoeiro do Itapemirim, de
São Mateus e de Colatina.
Em 25 de maio de 2021, os membros do Regional Leste 3 (Espírito
Santo) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reuniram-se no Centro
de Treinamento Dom João Batista, em Vitória, para eleger a presidência
para o triênio 2021-2023, que ficou assim constituída: Presidente: Dom Frei
Dario Campos, arcebispo metropolitano de Vitória; Vice-Presidente: Dom
Paulo Bosi Dal’Bó, bispo diocesano de São Mateus e Secretário: Dom Luiz
Fernando Lisboa, bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim.
Em 11 de dezembro de 2021, às 10h, é celebrada Missa em Ação de
Graças pela instalação do Regional Leste 3, no Santuário Divino Espírito
Santo, em Vila Velha-ES.
Padre Roberto Marcelino de Oliveira
Secretário Executivo do Regional Leste3
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Cantos para Missa do
Regional Leste 3
ENTRADA DA IMAGEM
1. Maria de Nazaré, / Maria me cativou; / fez mais forte a minha fé / e por
filho me adotou. / Às vezes eu paro e fico a pensar, / e sem perceber me
vejo a rezar, / e meu coração se põe a cantar / pra Virgem de Nazaré. /
Menina que Deus amou e escolheu / pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus,
/ Maria que o povo inteiro elegeu / Senhora e Mãe do céu.
Ave, Maria! (3x) Mãe de Jesus!
2. Maria que eu quero o bem, / Maria do puro amor, / igual a você ninguém,
/ Mãe pura do meu Senhor. / Em cada mulher que a terra criou / um
traço de Deus Maria deixou, / um sonho de mãe Maria plantou / pro
mundo encontrar a paz. / Maria que fez o Cristo falar, / Maria que fez
Jesus caminhar, / Maria que só viveu pra seu Deus, / Maria do povo
meu.

ENTRADA
Eis-me aqui, Senhor, (2x) / pra fazer tua vontade, / pra viver no teu
amor: (2x) / Eis-meaqui, Senhor!
1. O Senhor é o Pastor que me conduz / por caminho nunca visto me
enviou, / sou chamado a ser fermento, sal e luz / e, por isso, respondi:
aqui estou!
2. Ele pôs em minha boca uma canção, / me ungiu como profeta e trovador
/ da história e da vida do meu povo / e, por isso, respondi: aqui estou!
3. Ponho a minha confiança no Senhor. / Da esperança sou chamado a
ser sinal, / seu ouvido se inclinou ao meu clamor / e, por isso, respondi:
aqui estou!

PERDÃO
1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos. Piedade, piedade,
piedade de nós! (bis)
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2. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa.

GLÓRIA
Glória a Deus lá nas alturas, / e na terra paz aos homens, / que são por Ele
muito amados.
Ó Senhor Deus, nós vos louvamos, / vos bendizemos e adoramos.
E nós vos glorificamos / e vos damos muitas graças / por vossa glória tão
imensa.
Senhor Jesus, Filho Unigênito, / Cordeiro Santo de Deus Pai.
Vós podeis tirar o mal, / todo pecado deste mundo, / tende piedade de nós
todos!
Vós que tirais nosso pecado, / bem acolhei a nossa súplica.
Vós que estais eternamente / à direita de Deus Pai, / tende piedade de nós
todos!
Porque só vós é que sois Santo, / porque só vós sois o Senhor.
E só vós sois o Altíssimo, Jesus Senhor, o Cristo, / só vós sois o Senhor
Altíssimo.
Só vós com o Espírito Santo, / na glória de Deus Pai. / Amém.

OFERTÓRIO
1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, / hoje são teu corpo, ceia e
comunhão; / muitos grãos de trigo se tornaram pão.
Toma, Senhor, nossa vida em ação / para mudá-la em fruto e missão. /
Toma, Senhor, nossa vida em ação / para mudá-la em missão.
2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, / hoje são teu sangue, força
no caminho; / muitos cachos de uva se tornaram vinho.
3. Muitas são as vidas, feitas vocação, / hoje oferecidas em consagração; /
muitas são as vidas, feitas vocação.

COMUNHÃO
1. Se calarem a voz dos profetas, / as pedras falarão. / Se fecharem uns
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poucos caminhos, / mil trilhas nascerão. / Muito tempo não dura a
verdade / nestas margens estreitas demais: / Deus criou o infinito pra
vida ser sempre mais.
É Jesus este pão de igualdade: / viemos pra comungar / com a luta
sofrida do povo / que quer ter voz, ter vez, lugar. / Comungar é tornarse um perigo: / viemos pra incomodar. / Com a fé e união, / nossos
passos, um dia, vão chegar!
2. O Espírito é vento incessante, / que nada há de prender. / Ele sopra até
no absurdo / que a gente não quer ver. / Muito tempo...
3. No banquete da festa de uns poucos, / só rico se sentou. / Nosso Deus
fica ao lado dos pobres /colhendo o que sobrou. / Muito tempo...
4. O poder tem raízes na areia, / o tempo o faz cair. / União é a rocha que
o povo / usou pra construir. / Muito tempo...
5. Toda luta verá o seu dia / nascer da escuridão. /Ensaiamos a festa e a
alegria / fazendo comunhão. / Muito tempo...

FINAL
1. Virgem da Penha, minha alegria, / Senhora nossa! Ave, Maria!
Ave, Ave, Ave, Maria! / Ave, Ave, Ave, Maria!
2. Deste teu trono / tu irradias / paz e esperança! / Ave, Maria!
3. És meu refúgio, / seguro guia / nas tentações! / Ave, Maria!
4. A dor que oprime / tu alivias; / dá-me saúde! / Ave, Maria!
5. Amar-te quero / todos os dias, / minha doçura! / Ave, Maria!
6. Mais sacerdotes, / ó Mãe, envia! / Sábios e santos! / Ave, Maria!
7. Nossas famílias / protege e guia; / és seu amparo! / Ave, Maria!
8. Virgem da Penha, / tão doce e pia, / és padroeira! / Ave, Maria!
9. Contigo espero / estar um dia / na eternidade! / Ave, Maria!

Presidente: Dom Frei Dario Campos – Arcebispo Metropolitano de Vitória;
Vice-Presidente: Dom Paulo Bosi Dal’Bó – Bispo Diocesano de São Mateus

Secretário: Dom Luiz Fernando Lisboa – Bispo Diocesano de Cachoeiro
de Itapemirim.
Secretário Executivo: Padre Roberto Marcelino de Oliveira

Referenciais das Comissões: Dom Paulo Bosi Dal’Bó – Bispo Diocesano
de São Mateus e Monsenhor Lauro Sérgio Versiani Barbosa – Bispo eleito
de Colatina.
Av. João Batista Parra, 252 - Praia do Suá, Vitória - ES, 29052-123
https://cnbbleste3.org.br/
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