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EDITORIAL

Pe. Passos, SJ
 Pároco

Neste mês,  celebramos Nossa Senhora Aparecida. Tre-
zentos anos de sua aparição. Resgatada das águas e do 
barro pelas mãos de gente simples, num momento de 
grande penúria e de tormento sobre o povo. Uma ima-
gem de cor. Aparecida Negra, num tempo em que a es-
cravidão dos negros era o motor da economia do Bra-
sil. Sinal de Deus na sua preferência pelos pequenos e 
pobres e cuja salvação começa pelos mais excluídos e 
expropriados em sua dignidade de seres humanos.

A Palavra de Deus deve iluminar-nos na devoção à Ma-
ria. Como nos lembra o Papa Francisco, a primeira pa-
lavra dirigida pelo anjo a Maria, na anunciação, é uma 
palavra de encorajamento e convite a uma atitude frente 
à vida que deve ser levada na alegria. Alegria de quem 
recebe uma boa notícia, o cumprimento das promessas 
de Deus. Maria aceitou a missão dada  por Deus, pron-
tamente aceitou que se cumprisse nela toda a vontade 
de Deus e se fez escrava. Escrava de Deus “às pressas” 
também se fará escrava da humanidade: leva a alegria 
ao Batista ainda no seio de sua mãe e se coloca como 
servidora de Izabel. Quando o serviço e o louvor a Deus 
se torna serviço aos irmãos, nós temos o cumprimento 
e a proclamação da profecia: “Minh’alma dá graças ao 
Senhor porque me escolheu e me quis. Seu Nome é San-
to. E sua vontade vai se realizar, porque Ele renova todas 
as coisas derrubando do trono os poderosos e elevando 
os humildes”. Maria nos ensina que todo louvor a Deus, 
tem de estar acompanhado pelo serviço a quem precisa.

Em cená, aqui é tratada como a Mãe de Jesus, manei-
ra só encontrada no Evangelho de João. Maria interfere 
na missão de Jesus, intercede pelos noivos, mas tudo se 
submete à vontade soberana do Filho Único de Deus: 
“Façam tudo o que Ele disser”. Toda a nossa devoção á 
Maria, não para nela mesma. Ela sempre nos conduz a 
Jesus. Parece bem lógico: se Maria viveu em tudo para 
seu Filho, como não nos levaria todos a Ele? Agindo em 
consonância com ela, veremos a glória de Deus em nos-
sos dias, como os discípulos viram naquele casamento. 

Ao pé da cruz, Maria acompanha seu Filho no extremo 
ato de doação. E aí se compreende o  modo peculiar do 
Evangelho de João nomear Maria: ela é a Mãe de Jesus 
e também é a Mãe dos Discípulos de Jesus. É o próprio 
Jesus quem nos dá Maria por Mãe no seu último gesto 
de despojamento e de entrega. O Discípulo Amado é a 
figura de cada um de nós que devemos passar a “receber 
Maria em nossa casa”. Maria educou Jesus e morar com 
Maria significará aprender com ela sua maneira de ser-
mos discípulos do Senhor: termos as “feições de seu Fi-
lho” ao nos tornarmos “ouvintes da Palavra” igual nossa 
Mãe, Maria. Rezemos com o Papa: “Vós, Virgem da es-
cuta e da contemplação, Mãe do amor, esposa das núp-
cias eternas, intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone 
puríssimo, para que ela nunca se feche nem se detenha 
na sua paixão por instaurar o Reino”. 
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FARMÁCIA DO ARILDO

Disk Entrega
(28)3537-1130

MÊS DA BIBLIA 2017

Ler ou proclamar a leitura, na missa?

Participe da Procissão Solene em honra a Nossa Senhora 
Aparecida que sairá da comunidade de Santa Luzia, às 

16h, até a Igreja Matriz!
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ACONTECEU

Tel:28-3537-1600Tel: (28) 3537-1501

Tel: (28) 3537- 2847

Grito dos Excluídos 
O evento aconteceu no dia 07 de setembro, dia em que 
a Igreja no Brasil reza pela Pátria.

Logo cedo, nosso povo de Iconha se colocou a caminho, 
saindo da Igreja Matriz até a comunidade de Crubixá 
para rezar e pedir por mais direitos, juntos com toda a 
Igreja no Brasil que no dia de hoje chega à sua 23 edição 
do “Grito dos Excluídos”. O evento abriu as festividades 
de Nossa Senhora das Dores, padroeira da comunidade 
de Crubixá, onde aconteceu a missa de encerramento.

Todos os anos a Paróquia de Iconha se mobiliza, no dia 
07 de setembro, sob a orientação da CNBB. para pedir 
por mais direitos para aqueles que vivem à margem da 
Sociedade. Este ano o grito quis chamar a atenção da so-
ciedade para a urgência da organização e luta popular 
frente à conjuntura em que o país vive hoje.

Caminhada da Semana 
Nacional da Família 

Em Nossa paróquia, a semana nacio-
nal da família foi intercalada entre 
palestras relacionadas à temática da 
família, bem como orações nas casas, 
baseada no subsídio da “Hora da Fa-
mília”. Além dos tradicionais encon-
tros celebrativos, a paróquia de Ico-
nha organizou, junto com a Pastoral 
Familiar, o “Encontro com a Luz”, que 
aconteceu no dia 20 de agosto saindo 
da comunidade de Monte Belo até a 
comunidade de Córrego da Cecília. 
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O Projeto estar com o Senhor esteve visitando a 
comunidade de Jequitibá e levando a mensagem 
de que o Missionário não é um elemento isolado, 
nós pertencemos a uma comunidade missioná-
ria e somos também alimentados pela vivência 
na comunidade. Jesus sempre mandou os dis-
cípulos irem dois a dois e eles foram andando 
pelos caminhos, pelas vilas, povoados e depois 
voltaram para se encontrar. Os discípulos vol-
tavam de suas experiências e encontravam com 
o Senhor para partilhá-las.  O missionário está 
sempre ligado à sua comunidade, comunidade 
dos discípulos missionários. Missionário quer 
dizer, aquele que tem uma missão a cumprir e 
a missão está baseada no chamado de Jesus, que 
nos chama e também nos envia e as duas coisas 
se complementam.Estar com o Senhor

Dom Juarez Secco
A Diocese de Cachoeiro festejou na tarde do sá-
bado, 9 de setembro, a Ordenação Episcopal de 
Dom Juarez Delorto Secco, realizada no Parque 
de Exposições Carlos Caiado Barbosa, na cidade 
de Cachoeiro. É o primeiro Presbítero do clero 
da Diocese a se tornar Bispo.
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Tel: 28-3537- 2792

Inhaúma – Francisco em versos
FAZENDO MEMÓRIA

Tel: 28-3537- 2793
(28)-9-9903-7855

São Francisco de Assis/ De Jesus fiel Aprendiz/ Sen-
do forte sua Raiz/ Tornou o povo Feliz Pois as-
sim o Senhor quis /Que o adorassem na Matriz. 
 
São Francisco Padroeiro/ Do nosso Pai um obreiro/ 
Dos mais pobres  escudeiro/ De grande fé foi  herdei-
ro/ Pois se tornou milagreiro/ Por este mundo inteiro. 
 
São Francisco atuante/ De Cristo coadjuvan-
te/ Da Palavra anunciante/ Da natureza amante/ 
Pois foi sempre confiante/E na vida perseverante. 
 
São Francisco protetor/ Que serviu nosso Senhor/ 
Com coração cheio de Amor/ Se tornou Catequiza-
dor/ Pois com o seu fervor/ Foi da igreja Animador. 
 
São Francisco querido Pelo Papa protegido/ Quando 
foi incompreendido/Por teu amor desmedido/Pois 
Deus fez-lhe um pedido/ E se tornou agradecido.

São Francisco bondade/ Sempre teve pieda-
de/Com sua solidariedade/ Fortaleceu sua cida-
de/ Pois a Deus com lealdade/ Praticou a caridade. 
 
São Francisco nosso irmão/ Estendeu a sua mão/ 
Tocou-nos o coração/ E chamou pela união/ Pois 
foi sempre um cristãos/ E Ensinou-os linda canção. 
 
São Francisco alegria/ Sendo filho de Maria/ Se 
tornou o nosso guia/ Como Pai da ecologia/ Pois 
com sua biografia/ Encheu-nos de nostalgia. 
 
São Francisco me inspirou/ Na minha vida esn-
trou/ As palavras me mostrou/ Minhas culpas per-
doou/ Pois paciente tolerou/ Este que sempre o amor. 
 
São Francisco companhia/ Minha mente influenciado/ 
E Ensinou-me neste dia/ Escrever esta poesia/ Pois sua 
história me irradia/ E jamais se distancia.

(José Alberto Valiati- 20/10/2016)
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INGREDIENTES
1 kg de filé de tilápia
200 g de farinha de rosca
200 g de farinha de trigo
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto
200 ml de leite
3 ovos
óleo de girassol

RECEITA DO MÊS

Tel: 28-3537- 1667

MODO DEPREPARO
Bata os ovos e o leite em uma bacia e tempere com sal e 
pimenta-do-reino; Em um recipiente coloque a farinha 
de trigo e em outro a farinha de rosca; Tempere a tilápia 
com sal e pimenta-do-reino, corte em pedaços peque-
nos de sua preferência; Passe as tilápias primeiramente 
pela farinha de trigo, empanando os dois lados; Passe 
pela mistura de ovos e leite e passe na farinha de rosca, 
empanando dos dois lados; Fritar em óleo bem quente 
por 3 minutos

 Tilápia empanada
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28-3537-2064

O Dia Mundial das Missões concentra-nos, também 
neste ano, na pessoa  de Jesus, “o primeiro e maior 
evangelizador” (Paulo VI, Exortação Apostólica Evan-
gelii nuntiandi, 7) que incessantemente nos envia 
a anunciar o Evangelho do amor de Deus Pai, com a 
força do Espírito Santo. Este Dia convida-nos a refletir 
novamente sobre a missão no coração da fé cristã.  De 
fato, a Igreja é, por sua natureza, missionária; se assim 
não for, deixa de ser a Igreja de Cristo, não passando de 
uma associação entre muitas outras  que rapidamente 
veria exaurir-se a sua finalidade e desapareceria. Por 
isso, somos convidados a interrogar-nos sobre algu-
mas questões que tocam a própria identidade cristã e 
as nossas responsabilidades de crentes, em um mundo 
embaralhado com tantas quimeras, ferido por grandes 
frustrações e dilacerado por numerosas guerras fratri-
cidas que injustamente atingem, sobretudo, os inocen-
tes. Qual é o fundamento da missão? Qual é o coração
da missão? Quais são as atitudes vitais da missão?

Outubro é o Mês das Missões, um período de intensi-
ficação 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 dias 21 e 22), conforme instituído pelo 

papa Pio XI em 1926.“A alegria do Evangelho para uma 
Igreja em saída”. Este é o tema escolhido pelas Pontifí-
cias Obras Missionárias (POM) para a Campanha Mis-
sionária de 2017. É o mesmo o tema do 4º Congresso 
Missionário Nacional, que acontecerá nos dias 7 a 10 de 
setembro em Recife (PE).

Tudo está em sintonia como os ensinamentos do papa 
Francisco quando afirma: “A alegria do Evangelho enche 
o coração e a vida inteira daqueles que se encontraram 
com Jesus” (EG 1). Essa alegria precisa ser anunciada 
pela Igreja que caminha unida, em todos os tempos e lu-
gares, e em perspectiva ad gentes. Por isso, o lema: “Jun-
tos na missão permanente”.

As Pontifícias Obras Missionárias (POM) têm a respon-
sabilidade de organizar a Campanha Missionária, na 
qual colaboram a CNBB por meio da Comissão para a 
Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, a Comis-
são para a Amazônia e outros organismos que compõem 
o Conselho Missionário Nacional (Comina). Todos os 
itens da Campanha já foram enviados no final do mês 
de junho às 276 dioceses e prelazias do Brasil para serem 
distribuídos entre as paróquias e comunidades. É impor-
tante verificar se o material está chegando e organizar a 
sua distribuição.
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Anuncie
    aqui

Mensagem do Papa Francisco sobre os tre-
zentos anos de Aparecida

gerir quando se trata de levar o ali-
mento para casa e, sobretudo, quando 
nessa casa há crianças para alimentar. 
Os pescadores são esses homens que 
conhecem a ambivalência da gene-
rosidade do rio e a agressividade de 
seus transbordamentos. Acostumados 
a enfrentar durezas com resistência e 
teimosia, não deixam – porque não 
podem – de lançar as redes. Esta ima-
gem nos aproxima do centro da vida 
de tantos irmãos nossos. Vejo rostos 
de pessoas que desde muito cedo até 
a noite saem para ganhar a vida. E fa-
zem isto com a insegurança de não sa-
ber qual será o resultado. E o que mais 
dói é ver que – quase ordinariamente – 
saem para enfrentar a inclemência ge-
rada por um dos pecados mais graves 
que, hoje, açoita o nosso Continente: a 
corrupção. Essa corrupção que arrasa 
com vidas, mergulhando-as na mais 
extrema pobreza.

Há 300 anos, um grupo de pescadores saiu como de cos-
tume para lançar suas redes. Saíram para ganhar a vida 
e foram surpreendidos por um achado que lhes mudou 
os passos: em suas rotinas são encontrados por uma pe-
quena imagem toda coberta de lama. Era Nossa Senhora 
da Conceição, imagem que durante 15 anos permaneceu 
na casa de um deles, e aí os pescadores iam para rezar 
e Ela os ajudava a crescer na fé. Ainda hoje, 300 anos 
depois, Nossa Senhora Aparecida nos faz crescer e nos 
mergulha num caminho de discípulos. Aparecida é toda 
ela uma escola para aprender. E, a esse respeito, gostaria 
de destacar três aspectos.

(1) O primeiro são os pescadores. Não eram muitos, um 
grupinho de homens que cotidianamente saíam para en-
carar o dia e enfrentar a incerteza que o rio lhes apresen-
tava. Homens que viviam com a insegurança de nunca 
saber qual seria o “ganho” do dia; incerteza nada fácil de

Corrupção que destrói populações inteiras, submeten-
do-as à precariedade. Corrupção que, como um câncer, 
vai corroendo a vida cotidiana de nosso povo. E aí estão 
tantos irmãos nossos que, de maneira admirável, saem 
para lutar e enfrentar os “transbordamentos” (..).

(2) O segundo aspecto é a Mãe. Maria conhece em 
primeira mão a vida de seus filhos. Uma mãe que está 
atenta e acompanha a vida dos seus. Vai onde não é es-
perada. No relato de Aparecida, nós a encontramos no 
meio do rio, cercada de lama. Aí, espera seus filhos, aí 
está com seus filhos, no meio de suas lutas e buscas. 
Não tem medo de se submergir com eles nas vicissitu-
des da história e, se necessário, sujar-se para renovar a 
esperança. Maria aparece ali onde os pescadores lan-
çam as redes, ali onde esses homens tentam ganhar a 
vida. Aí está ela.

(3) Por último, o encontro. As redes 
não se encheram de peixes, mas, ao 
contrário, de uma presença que lhes 
encheu a vida e lhes deu a certeza que 
em suas tentativas, em suas lutas, não 
estavam sós. Era o encontro desses ho-
mens com Maria. Depois de limpá-la 
e restaurá-la, levaram-na a uma casa 
onde permaneceu um bom tempo. 
Esse lar, essa casa, foi o lugar onde os 
pescadores da região iam ao encontro 
de Aparecida. E essa presença se fez 
comunidade, Igreja. As redes não se 
encheram de peixes, se transformaram 
em comunidade. 

Em Aparecida, encontramos a dinâ-
mica do Povo crente que se confessa 
pecador e auxiliado, um povo forte e 
obstinado, consciente que suas redes, 
sua vida, está cheia de uma presença 
que o alenta a não perder a esperança.
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 Dia  Semana           Missa e Celebração                                     Horário   Presidente               
MISSAS NAS COMUNIDADES

   1        Domingo                 Matriz                                                                                           07h                 Passos
                                               Duas Barras c/ Batizado                                                             08h                 Cleomar
                                               Laranjeiras c/ Festa de Santa Terezinha                                   10h                 Cleomar
                                               Cachoeira do Meio                                                                     18h                  Cleomar
                                               Matriz                                                                                           19h                  Passos
   4         Quarta                     Inhaúma c/ Missa Festiva a São Francisco de Assis               19h                 Passos
   5         Quinta                     Alfredo Chaves c/ Novena de Nossa Sra. Aparecida              19h                 Passos
   6         Sexta                        Matriz c/ Missa em Devoção ao Sagrado 
                                               Coração de Jesus                                                                         19h                 Cleomar
                                               Alvorada - Anchieta                                                                   19h                 Passos
   7         Sábado                     Córrego da Areia                                                                        15h                Passos 
                                               Córrego da Cecília                                                                      17h                  Cleomar
                                               Santa Luzia c/ Matrimônio                                                        19h                  Passos
                                               Jardim da Ilha                                                                              19h                  Cleomar
   8        Domingo                 Matriz                                                                                           07h                  MP
                                               Monte Belo                                                                                   08h                 Passos
                                               Pedra Lisa Baixa                                                                           08h                  Cleomar
                                               Palmital                                                                                         10h                  Passos
                                               Santo Antônio c/ Batizado                                                         10h                   Cleomar
                                               Matriz                                                                                           19h                   Passos
                                               Nova Esperança - Aparecidinha                                               19h30               Cleomar
   9         Segunda                  Sapucaia - Itapemirim                                                               19h                   Passos
  11        Quarta                     Lar do Idoso                                                                               08h                  Passos
                                                Solidão                                                                                        19h                   Passos
                                               Tocaia                                                                                           19h                  Cleomar
  12        Quinta                     Matriz                                                                                          07h                  Passos
                                               Campinho                                                                                    08h                 Cleomar
                                               Alto Inhaúma c/ Missa Festiva a Nossa Sra. Aparecida        10h                  Passos
                                               Jequitibá c/ Missa Festiva a Nossa Sra. Aparecida                 10h                   Cleomar
                                               Matriz c/ Missa Festiva a Nossa Sra. Aparecida                     19h                   Passos
                                               Santa Rita                                                                                     19h                   Cleomar
  13        Sexta                       Paraíso                                                                                          19h                    Passos
                                               São José                                                                                        19h                    Cleomar
  14        Sábado                    Nova Esperança                                                                          15h                    Passos
                                               Córrego do Lopes                                                                       17h                   Passos
                                               São Caetano                                                                                 18h                  Cleomar
                                               Ilha do Coco c/ Festa de São Lucas - Setor 7                          19h                  Passos
                                               Santa Rita c/ Matrimônio                                                          19h30             Marcos
                                               Matriz c/ Matrimônio                                                                20h                 Cleomar
 15        Domingo                 Matriz                                                                                           07h                Cleomar
                                               Bom Destino                                                                                08h                Jonas
                                               Guaxuma                                                                                      08h                Passos
                                               Jaracatiá c/ Batizado                                                                   09h                 Cleomar
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 Dia    Semana        Missa e Celebração                              Horário    Presidente               

Espiritualidade, Formações e Reuniões – Outubro

 Dia  Semana      Evento                                                                Horário        Local              

                                             Pedra Lisa Alta                                                                   11h                   Passos
                                             Bom Parto                                                                           11h                   Cleomar
                                             Matriz                                                                                  19h                   Passos
  19          Quinta                Novo Horizonte                                                                  19h                   Passos
  21          Sábado               Ilha do Coco                                                                        19h                   Passos
                                            Bom Destino c/ Matrimônio                                             19h                   Marcos
                                            Matriz c/ Matrimônio                                                         19h                  Firmino
 22           Domingo           Matriz                                                                                    07h                 MP
                                            Morro da Palha                                                                    08h                  Passos
                                            Matriz                                                                                    19h                  Passos
 26           Quinta               Hospital “Danilo Monteiro de Castro”                             16h                 Passos
 28            Sábado             Inhaúma c/ Matrimônio                                                       17h30              Cleomar
                                            Crubixá c/ Missa Festiva a São J. Tadeu - Setor 5          19h                  Cleomar
                                            Santa Luzia c/ Batizados                                                    19h                  Passos
                                            Bom Destino c/ Matrimônio                                           19h30              Eduardo
 29           Domingo           Matriz                                                                                   07h                 Passos
                                            Taquaral                                                                                08h                Cleomar
                                            Itinga                                                                                     09h                Passos
                                            Pedra D`Água c/ batizado                                                 10h                 Cleomar
                                            Venezuela                                                                             11h                 Passos
                                            Matriz                                                                                    9h                  Passos                                          

   1        Domingo       Inicio do tríduo em preparação a São Francisco de Assis           09h              Inhaúma
   2        Segunda         Teologia Livre: Ano Mariano                                                          19h            S. paroquial
   6        Sexta               Adoração ao Santíssimo                                                                  18h                 Matriz
 6/8       Sex/dom        Congresso Estadual RCC Estado
 6/8       Sex/dom        XXVII ECC (Encontro de Casais c/ Cristo)                                               Matriz/Salão/Salas
  7          Sábado           Formação da Pastoral da Pessoa Idosa                                    07h30/11h          Sala 01
  8         Domingo       Retiro p/ Ministros da Eucaristia - Setores 1 e 2                          14h                Duas Barras
                                     Retiro p/ Ministros da Eucaristia - Setores 3 e 4                          14h                Monte Belo
  9         Segunda         Início do Tríduo à Nossa Sra. Aparecida                                       19h               Alto Inhaúma
 10        Terça              Formação p/ os CPC´s (Coordenadores, Secretários e 
                                    Tesoureiros de todas as Comunidades) e CPP 
                                    (Coordenadores Paroquiais de Pastorais e Movimentos)            19h               S. Paroquial
 11        Quarta           Padres da II Faixa Etária
 12        Quinta           Concentração do Terço dos Homens Saída de                             16h
                                     Sta. Luzia Reza do terço                                                                   18h               Matriz
 14        Sábado           Formação da Pastoral da Pessoa Idosa                                    07h30/11h         Videoteca
 15        Domingo       Famílias em Oração                                                                        08/12h          Pedra Lisa Alta
                                     Retiro p/ Ministros da Eucaristia - Setor 5                                  14/17h           Bom Destino
                                     Retiro p/ Ministros da Eucaristia - Setor 6                                  14/17h           Matriz
  16       Segunda        Teologia Livre: Ano Mariano                                                           19h              Salão paroquial
  21       Sábado           Reunião Geral do Apostolado da Oração                                                          Diocese
                                     Encontro de Delegados CEB`s                                                       13h30         Rio Novo do Sul
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Espiritualidade, Formações e Reuniões – Setembro

 Dia  Semana      Evento                                                                Horário        Local              
  22        Domingo        Encontro Regional de CEB`s                                                        08h             Rio Novo do Sul 
                                       Missão com Juventude                                                                09h/16h         Rio Novo do Sul
  23        Segunda          Reunião de Encerramento da Pastoral Familiar                        19h
                                       Teologia Livre: Ano Mariano                                                        19h               Salão paroquial
 23/26    Seg/Qui          Formação Permanente Presbíteros
  25         Quarta            CPAE (Conselho Paroquial p/ Assuntos Econômicos)            19h               S. Planejamento
                                       Reunião SAV (Serviço de Animação Vocacional)                     19h                   Videoteca 
  28         Sábado           Comissão: EAC, EJC, Ministério Jovem, PJ, MAGIS e SAV    16h
                                       Assembleia da Catequese c/ Catequistas de todas as 
                                       Comunidades                                                                                  08h              Salão Paroquia
  29         Domingo       DNJ - Dia Nacional da Juventude Paroquial
                                       Retiro p/ Ministros da Eucaristia - Setor 7                                                            Santa Rita
                                       Retiro p/ Ministros da Eucaristia - Setor 8                                                       Morro da Palha
  30        Segunda         Teologia Livre: Ano Mariano                                                         19h               Salão paroquial

                                            
               22 e 29 de outubro – Inscrições para o batismo na 
comunidade Matriz após a celebração da manhã .
 

Documentos para inscrições:
 
Xerox da certidão de nascimento da criança. 
Nome, telefone e comprovante de residência dos pais e padrinhos.
Padrinhos de outras comunidades/paróquia deverão apresentar declaração de participação da comunidade/
paróquia que freqüentam.

                                            
               

Inscrição para o Batismo

19 de novembro:
Festa da Unidade Paroquial   
Local: Campinho


