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- Por Pe. Alci Monteiro Dias
Vigário Paroquial

Renovar a esperança 
e seguir em �ente

Querido(s) irmão(s), querida(s) irmã(s),

Chegamos ao �nal de mais um ano que a graça de 
Deus nos concedeu viver. Esse momento é ocasião 
oportuna para celebrar, festejar, confraternizar, 

mas, sobretudo, para agradecer ao Senhor que orientou nossos 
passos, nos deu força e nos encorajou em nossa caminhada 
durante os dias de 2019.

Em todo o percurso, realizamos muitas coisas, convivemos, 
adquirimos novas experiências, amadurecemos como pessoas. 
Tivemos êxitos e fracassos, ganhos e perdas; alguns dias 
pudemos sorrir e em outros choramos; alegramo-nos com 
algumas pessoas que estiveram ao nosso lado e �zeram brilhar 
nossos dias, mas também nos decepcionamos com outras 
p e s s o a s  q u e  to r n a ra m  n o s s o s  d i a s  m a i s  s o m b r i o s . 
Concretizamos alguns sonhos e tivemos que adiar outros; 
gozamos de boa saúde, mas em alguns momentos tivemos que 
enfrentar a enfermidade, a morte e outras realidades que nos 
trouxeram sofrimento. En�m, o nosso movimento foi intenso e 
em nenhuma circunstância a nossa vida parou, seguimos em 
frente e chegamos até aqui. Estamos vivos e, se não desistirmos, 
as possibilidades nos esperam adiante.

Pode ser que o ano não tenha sido o que esperávamos, 
como também pode ser que tenha superado as nossas 
expectativas. Não importa, porém, o que aconteceu ou como se 
passaram nossos dias, o importante é que ainda estamos aqui e a 
vida, esse dom precioso de Deus, está aí a nos chamar e insiste 
em dizer que vale a pena continuar o nosso trajeto em busca do 
que esperamos conquistar.

Irmãos e irmãs, que a Luz de 
Jesus ilumine a vida de cada um(a) 
neste Natal e o próximo ano de 
2020 seja de muitas bênçãos e 
boas realizações. Sigamos em 
frente na certeza de que o Deus - 
que renova nossas esperanças em 
Jesus - nos acompanha em todos 
os momentos da nossa jornada.

No longo caminho que 
ainda resta da nossa existência 
não estamos sozinhos, contamos 
com a graça de Deus que veio 
habitar no meio de nós e caminha 
sempre ao nosso lado dando-nos 
força e coragem para lutar e nos 
movimentar na direção de dias 
melhores.
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HOMENAGEM

40 Anos de Ordenação Presbiteral 
de Monsenhor Romulo

Uma vocação percebida quando ainda era criança, 
Monsenhor Antonio Romulo Zagotto celebra, este 
mês, 40 anos de ordenação presbiteral. Sua vida e 

seu ministério foram e são uma graça por onde passou e onde 
hoje ele se faz presente. Nestas páginas, a comunidade paroquial 
quer lhe prestar uma homenagem, contando um pouco da sua 
rica história, dedicada a Deus e à Igreja.

 Nascido em Castelo, no dia 23 de julho de 1947, Padre 
Romulo, como prefere ser chamado, cresceu num ambiente 
profundamente religioso: a mãe participava do Apostolado da 
Oração; o pai, da Liga Católica. Naquela família de seis �lhos, 
rezava-se o terço diariamente. Desde os seus sete anos de idade, 
ele já “entendia que queria ser padre”. Foi coroinha na Igreja 
Matriz de Castelo, onde atuavam (e ainda atuam) os padres 
Agostinianos. “Eu vivia esse ambiente eclesial: ir à missa, rezar o 
terço, participar das procissões... gostava muito das coisas da 
Igreja. Queria ser padre.”

 A partir da visita de um Irmão Marista à sua casa, aos dez 
anos, foi para o Colégio Marista de Vila Velha, onde estudava e se 
preparava para ser Irmão Marista. Quando sopraram os ares do 
Concílio Vaticano II, tempo de transformações na Igreja, foi 
aconselhado a fazer uma experiência fora, pois havia ido muito 
novo para a Ordem Religiosa. Nesse tempo, fez o Tiro de Guerra, 
trabalhou e estudou. Fez o curso técnico de Contabilidade e 
faculdade de Ciências Sociais. “Quando terminei a faculdade, 
resolvi voltar para o seminário; agora, para ser padre mesmo.”

 Ingressou no Seminário Santo Antônio, em Juiz de Fora 
(MG), onde estudou Filoso�a e Teologia. Em 16 dezembro de 
1979, sob o lema “Não sou digno de desatar-lhe a correia da 
sandália” (Jo 1,27) e pela imposição das mãos de Dom Luiz 
Gonzaga Peluso, foi ordenado padre. “E estou nessa vida até hoje, 
graças a Deus!” 

 Em Cachoeiro, passou por diversas paróquias: São 
Sebastião (sua “primeira namorada”), Nosso Senhor dos Passos, 

S a n t í s s i m o  S a c r a m e n t o  d a 
Eucaristia e São Pedro-Catedral. 
Também trabalhou na Paróquia 
Santo Antônio de Pádua, em Rio 
Novo do Sul.  Sempre muito 
atuante, Padre Romulo foi um dos 
fundadores da Rádio Diocesana (à 
é p o c a ,  c h a m a d a  R á d i o 
A q u i d a b a m )  e  p r e s i d i u  o 
Conselho Deliberativo da Santa 
Casa de Cachoeiro. 

 A Padre Romulo, o carinho 
da comunidade paroquial e o 
reconhecimento pela sua vida 
dedicada à causa do Reino de 
Deus. Louvado seja Deus pelo 
dom da sua vida!

Ordenado 
presbítero por 
D. Luiz Peluso

Padre Romulo celebra sua 1ª missa.
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HOMENAGEM

40 Anos de Ordenação Presbiteral de Monsenhor Romulo
Motivo de graça por onde passa

“Pe. Romulo foi nosso o primeiro pároco, nos anos 1990. Vejo nele 
um grande incentivador das comunidades, do protagonismo dos 
leigos e da ação missionária. Ele próprio fez uma forte experiência 
missionária quando, por um período, morou na comunidade Alto 
Nossa Senhora Aparecida, no bairro Corte Grande. Ele tinha claro 
um projeto de evangelização, e sua atuação era profética.  Pessoa 
aberta, sempre soube escutar o outro. Seu ministério é um 
presente para a Igreja de Cachoeiro.”

Sonia Cristina Freciano 
Coordenadora do CPP Nosso Senhor dos Passos 

“Parabenizar alguém pelo aniversário é comum, mas é difícil 
encontrar a palavra máxima para uma pessoa que nos 
acompanhou por muito tempo e por tantos lugares como 
representante de Deus: Monsenhor Romulo. Coincidindo com seus 
40 anos de ordenação sacerdotal, estou fazendo um resumo das 
comunidades de que participei, tanto na ação catequética como 
nas construções das igrejas. Em todas elas, Pe. Romulo esteve 
presente. Com nossa admiração pela pessoa tão humana que é, 
pedimos a Deus que lhe dê muita saúde e paz para continuar 
cumprindo sua missão. Nosso abraço, com emoção.”

Diác. Tarcízio Chaves de Paula e Sylvia

““Trabalhei com Monsenhor Romulo Zagotto, durante 15 anos 
(1999 a 2014), no Conselho Deliberativo da Santa da Casa de 
Cachoeiro. Foi um período de muita assistência aos pobres, já que 
ele demonstrava especial preocupação em atender aos mais 
necessitados, sendo essa uma característica de sua personalidade 
e de sua atuação como sacerdote. Digo isso porque tive a 
oportunidade de conviver com a pessoa do Pe. Rômulo e conhecer 
os sentimentos que orientavam sua conduta. Preferências políticas 
e opiniões particulares jamais impediram os tantos gestos de 
caridade, fraternidade e compaixão praticados no cotidiano. 
Durante esse período, a Santa Casa mostrou porque é de 
'MISERICÓRDIA'. Ao amigo e companheiro Pe. Rômulo Zagotto, os 
mais sinceros cumprimentos por seus 40 anos de ordenação 
sacerdotal.”

Carlos Amboss

Expressão de comunhão 
com a Igreja: 

Pe. Romulo com os 
Papas João Paulo II, 

Bento XVI e Francisco.

Anuncie aqui!
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Em 1984, surgiu em mim o desejo de ir para o 
seminário e, para melhor discernir, fazia um 
acompanhamento com Pe. Rômulo, vivenciando as 

atividades da Paróquia São Sebastião. 
Chamava-me a atenção a sua organização com os horários 

das atividades e o seu trato cordial com as pessoas. Dava atenção 
especial aos grupos de canto que surgiam e aos jovens, que eram 
em grande número e muito animados.

Ele foi um dos responsáveis pela criação da Rádio 
Aquidabam (hoje, Rádio Diocesana), que funcionava num 
espaço reservado e adaptado no salão paroquial. Incentivava as 
pessoas a estudar, e chegou a custear estudos de alguns. Como 
ele não sabe dirigir, sempre tinha companhia para ir às muitas 
comunidades. O território da São Sebastião compreendia o que 
hoje são três paróquias: São Sebastião, Sagrada Família (Soturno) 
e Nosso Senhor dos Passos. 

A organização do calendário paroquial me deixava 
surpreso, pois todas as comunidades tinham, pelo menos, uma 
Celebração Eucarística por mês. Isso também acontece hoje, mas 
a extensão territorial era muito grande. Nossa condução era um 
fusca branco, guiado por Pigatti, por mim, ou por Alonso Matielo, 
também vocacionado. 

E assim íamos: Comunidade Santa Bárbara, próxima a 
Gironda, com sua capela erguida em madeira; a própria igreja de 
Gironda, com dona Antônia, que morava ao lado e nos servia o 
jantar com seus �lhos; a igreja de Soturno, também dedicada a 
São Sebastião, tinha na direção a Delza e seu esposo, Niquinha; 
outra comunidade, próxima à Fábrica de Cimento... Do outro 
lado, as comunidades de Gruta, Santa Isabel e São Pedro, às 
margens da Rodovia do Frade. 

Padre Romulo também 
voltava sua atenção para os idosos 
do Lar  João XXII I  e  para os 
seminaristas. De vez em quando, 
ia ao encontro deles no Seminário 
Bom Jesus, em Aparecida do 
Norte, e no Seminário Santo 
Antônio, em Juiz de Fora (nessa 
época ainda não existia seminário 
em nossa Diocese). Era o início de 
muita coisa nova: novo bispo, 
criação das pastorais, preparação 
de noivos para o matrimônio. Na 
Matr iz ,  chegamos a ter  129 
pessoas em preparação para o 
s a c r a m e n t o  d a  C r i s m a  e m 
1990/91. Sua liderança fruti�cava.

Ingressei no seminário, mas 
não me tornei padre. Certo é que 
fui privilegiado pela convivência e 
aprendizado com Pe. Romulo, a 
quem manifesto, aqui, minha 
admiração. Obrigado e parabéns 
pelos seus 40 anos de vida 
sacerdotal! Deus lhe conceda vida 
longa cercado dos  que lhe 
querem bem! 

PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO, 67
SALAS 304 / 305 / 306 - ED. MAX - CENTRO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
(28) 3522-0601 - biodiaglab@hotmail.com

DR.ULAN BASTOS
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

DR. WILMAR PINHEIRO JUNIOR
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

HOMENAGEM

Da memória e do coração, 
minha convivência com Padre Romulo

Por Cristiano Bressan de Souza
Ministro da Palavra na Comunidade Mãe Rainha
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LITURGIA

ADVENTO: 
TEMPO DE ESPERANÇA

Queridos irmãos e irmãs, estamos começando um 
novo ano litúrgico em nossa Igreja e junto a ele 
iniciamos o Tempo do Advento, período marcado 

pela espera do Senhor que veio, vem e virá ao nosso encontro.
Sabemos que o Natal e a Páscoa são as festas mais 

importantes do ano litúrgico. Dessa forma, assim como, para 
bem celebrarmos a solenidade pascal, temos um período de 
preparação, chamado Quaresma, para bem celebrar bem o Natal 
de Nosso Senhor, temos um período de re�exão, chamado 
Advento.

Advento signi�ca vinda, chegada. Este tempo, que começa 
aproximadamente quatro semanas antes do Natal, é marcado 
por dois temas referentes à esperança: nas duas primeiras 
semanas, somos convidados a fortalecer a esperança em Jesus 
que virá nos �ns dos tempos, em sua glória; é um convite a 
estarmos sempre vigilantes. Já a partir da segunda semana, 
especi�camente do dia 17 ao dia 24 de dezembro, começa-se 
uma preparação própria para a celebração da primeira vinda do 
Senhor, o Natal.

Um dos grandes símbolos 
desse período é a coroa do 
advento,  que geralmente é 
composta de ramos verdes, �tas 
vermelhas e quatro velas que são 
acesas de acordo com o passar das 
semanas. Ela é símbolo desse 
período de preparação para a 
chegada de nosso Salvador.

Uma �gura marcante desse 
tempo é João Batista, também 
chamado de “precursor ”.  Ele 
recebe esse nome pois foi alguém 
que chamou muitas pessoas a se 
prepararem para  receber  o 
Messias que viria. Seu grande 
apelo, que deve ecoar até os dias 
de hoje em nossos corações, é 
para que preparemos o caminho 
do Senhor (cf. Lc 3,4), desse Deus 
que quer nascer novamente em 
n o s s o s  c o r a ç õ e s  p a r a  q u e 
tenhamos vida plena.

Assim sendo, este é um 
tempo de termos uma fé cada vez 
mais �rme em Cristo que veio uma 
vez há dois mil anos, que vem até 
nós todos os dias e caminha 
conosco, e que virá no �m dos 
tempos em sua glória. Que este 
tempo do Advento nos ajude a 
estarmos sempre vigilantes e em 
comunhão profunda com o nosso 
Deus.

Por João Vitor Nogueira Preato
1º Teologia - Seminário Maior São João Maria Vianney

clinica.unigastro@gmail.com
(28) 3515-1287

(28)99908-6919

Dra. Maria Roseneli Scarton D’Este
Gastroenterologista   CRM-ES 6609

(28) 99885-4742

Av. Francisco Lacerda de Aguiar, nº 109, Ed. Arpoador - Salas 407/408
CEP: 29.303-383 - Gilberto Machado - Cachoeiro de Itapemirim - ES
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LITURGIA

Tel.: 28 99918-0140 | 28 99881-1925

NATAL: FÉ, ALEGRIA 
E ACOLHIMENTO

“Do Sol nascente ao poente cantai, �éis, neste dia, ao Cristo 
Rei que, por nós nasceu da Virgem Maria. Autor feliz deste mundo, 
tomou um corpo mortal. A nossa carne assumindo, livrou a carne 
do mal. No seio puro da Virgem entrou a graça dos céus. Em si 
carrega um segredo sabido apenas por Deus ...”

om essas palavras do Hino das Laudes¹, que a Igreja Cnos propõe na Oração das Horas, situamos a 
re�exão sobre o Tempo do Natal, como grande 

manifestação de alegria e esperança, exortando a todos a 
vivenciarem o verdadeiro sentido do nascimento do nosso 
Salvador. 

O Tempo do Natal, iniciado com a vigília de sua celebração, 
inclui a Festa da Sagrada Família, a Festa de Santa Maria Mãe de 
Deus, a Epifania do Senhor e conclui-se com a Festa do Batismo 
de Jesus. Todas elas nos conduzem a celebrar a manifestação do 
Senhor. A salvação entra de�nitivamente em nossa história, 
através do Menino que nasceu em Belém e que se revela aos 
pastores, aos magos e, depois, ao ser batizado por João Batista, 
nas águas do Rio Jordão.

O profeta Isaías expressava o desejo de que Deus rasgasse 
o céu para descer. Já o evangelista João a�rma que “a Palavra se 
fez homem e habitou entre nós” (1,14). No Natal, Deus dá-se a si 
próprio. É preciso reconhecer essa ação misericordiosa do Pai. É o 
dia em que Deus quis fazer-se como nós na pessoa do Filho. O 
Deus invisível tornou-se visível num corpo humano, num bebê 
frágil, tal como nascemos.

Natal é tempo de cultivar a 
experiência da fé no nascimento 
de Jesus,  saborear a alegria desse 
nascimento que é a  esperança de 
salvação e acolher essa boa nova 
entre nós, que traz o ensinamento 
de que o Filho de Deus se fez 
homem, para que tenhamos com 
Ele plena comunhão.

Por isso, irmãos e irmãs, 
acolhamos o nascimento do 
Menino Deus, com muita fé e 
alegria. Que o Tempo do Natal 
renove a esperança nas famílias e 
nas comunidades. Tenhamos 
todos um Feliz e Santo Natal!!!

Por Gabriel Martins Dias
2º Teologia - Seminário Maior São João Maria Vianney

¹ As Laudes são uma das horas litúrgicas da Liturgia das Horas, celebrada de manhã. É também chamada louvor Matinal.
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ANO MISSIONÁRIO JOVEM

Peregrinação da Cruz Missionária 
(pequena) na Paróquia

Ao se aproximar da Cruz Missionária Jovem e tocá-la, faça o sinal da cruz em memória 
do seu batismo, pois, nesse dia, você foi enviado para continuar a missão de Jesus Cristo.

Dando continuidade às ações propostas para o Ano 
Missionário Jovem, agora nossas comunidades 
têm a alegria de receber a peregrinação da Cruz 

Missionária pequena, que �cará três semanas em cada 
comunidade. 

“Tem coisas na vida que a gente só vive uma vez e, se não 
vivermos, perdemos a oportunidade. Temos que ajudar o nosso 
povo a entender que essas oportunidades são únicas... A graça 
de Deus está sempre vindo, mas aquele tipo de graça não volta 
mais.” Com essas palavras, Pe. Walter Luiz lembrou aos membros 
do CPP que a passagem Cruz Missionária é um momento único 
na vida das comunidades – tempo propício para evangelizar, 
reavivar a fé e dar novo ânimo à nossa caminhada de discípulos 
missionários. 

Com apoio do COMIPA (Conselho Missionário Paroquial), 
as comunidades e os setores farão sua programação, e muitas 
são as sugestões: visita da Cruz às famílias; terço missionário; 
presença da cruz nos grupos de oração, nos círculos bíblicos e na 
catequese; eventos organizados pela juventude; tarde 
missionária; caminhada; procissão; missões nos quatro setores 
da paróquia e outras iniciativas para que sejam dias marcantes 
na vida das pessoas alcançadas pela presença da Cruz. É muito 
importante que os CPC envolvam a juventude nas atividades.

Con�ra o calendário de 
peregrinação da Cruz 

no Setor São Lucas:

Ÿ 10/11 a 01/12 – Com. Senhora 
Sant'Ana

Ÿ 01/12 a 22/12 – Com. Nossa 
Senhora de Fátima

Ÿ 22/12 a 12/01 – Com. Nossa 
Senhora da Paz

Ÿ 12/01 a 02/02 – Com. Santa 
Teresinha

Ÿ 02/02 a 23/02 – Com. São João 
Batista

Presença da juventude no Enc. Regional de CEBs (20/10)

Objetivos do 
Ano Missionário Jovem

Reavivar as forças missioná-
rias para que as comunidades 
se sintam fortalecidas na 
m i s s ã o  d e  e v a n g e l i z a r, 
iluminadas pela força da 
Palavra de Deus;
Despertar na juventude o 
espírito missionário, de modo 
que deseje contribuir, de 
forma criativa e ativa, para o 
fortalecimento da evangeli-
zação;
C e l e b r a r ,  c o m  m a i o r 
intensidade, o ano Missioná-
rio Jovem em comunhão com 
a s  i n s p i r a ç õ e s  d o  Pa p a 
Francisco e com as diretrizes 
da Igreja no Brasil.
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Rodovia Gumercindo Moura Nunes, Km 7 - Santa Rosa - Vargem Grande de Soturno - Cachoeiro de Itapemirim/ES

ACONTECEU

Vivenciando os Sacramentos
Os sacramentos revelam em nós a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo e pela ação do 

Espírito Santo, bem como nossa relação íntima com a Igreja por meio da doutrina dos apóstolos.
O Batismo e a Primeira Eucaristia têm muito signi�cado para o cristão, pois representam momentos de 

união a Jesus Cristo. Em geral, são celebrados quando crianças e con�rmados na juventude, mas o 
compromisso �rmado a partir de tais sacramentos deve ser renovado durante toda a vida.

O Batismo é o primeiro sacramento e ele insere o �el na vida cristã, pois mostra o desejo de alcançar a 
salvação. Por ele, somos libertos do pecado, entregues à paternidade de Deus, unidos em Jesus Cristo e 
incorporados à Igreja. 

A Primeira Comunhão marca o momento em que, pela primeira vez, nos aprox imamos da ceia do 
Senhor, recebendo Seu Corpo e Seu Sangue e permitindo que Jesus habite nosso coração. 

Aconteceu nos domingos, 03 e 10 novembro de 2019, Batismo nas Comunidades São José Operário e 
Mãe Rainha e Primeira Eucaristia nas Comunidades Jesus de Nazaré e São Judas Tadeu.

Batismo – Comunidade São José Operário - 1 criança - Diác. Pedro Noé

Batismo – Comunidade Mãe Rainha Primeira Eucaristia – Comunidade Jesus de Nazaré
7 crianças - Pe. Antônio Valdeir

Primeira Eucaristia – Comunidade São Judas Tadeu - 4 crianças - Pe. Antônio Valdeir



RECEITA

PASSATEMPO

PANETONE
INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

7. Esta receita rende 1 panetone grande (1 kg) ou 2 panetones 
médios (500 g). Boleie a massa e coloque dentro da forma de 
papelão.
8. Deixe crescer por 4 horas num local sem corrente de ar. Pincele a 
gema sobre a superfície do panetone.
9. Ligue o forno em temperatura média (180 graus).
10. Leve o panettone ao forno pré-aquecido e deixe assar por 50 
minutos ou até que �que pronto.
11. Para veri�car se o panettone está assado, espete um palito. Se 
sair limpo, o panettone está pronto

1. Coloque a água morna e o fermento biológico num recipiente 
grande e misture bem com uma colher.
2. Acrescente ½ xícara (chá) de farinha e misture bem. Cubra com 
�lme plástico e deixe descansar num ambiente, de preferência 
morno, sem formação de corrente de ar, por 30 minutos ou até que 
tenha crescido bastante. Essa mistura recebe o nome de esponja, e 
servirá como base para a massa.
3. Enquanto a massa descansa, comece a preparar os ingredientes do 
recheio. Coloque as frutas secas, as uvas passa, a essência de 
panetone e a manteiga num recipiente e misture bem com as mãos 
até �car uniforme.
4. Coloque a farinha, o açúcar e o sal numa superfície lisa, formando 
um vulcão. Abra um buraco no centro e acrescente os ovos e a 
esponja.

5. Misture a massa com as mãos até �car lisa e uniforme. Unte a 
superfície de trabalho e a massa com óleo.
6. Abra a massa, com as mãos e acrescente o recheio. Trabalhe 
novamente a massa, amassando muito bem.

·50 g de fermento biológico
·4 colheres (sopa) de água morna
·600 g de farinha de trigo
·150 g de açúcar
·1 pitada de sal
·5 ovos
·200 g de manteiga
·raspa de 1 limão

·250 g de frutas secas
·150 g de uvas passa
·1 colher (sobremesa) de essência
   de panetone
·óleo, o quanto baste para untar
·1 gema de ovo, para pincelar
·1 forma para panetone (1 kg) 
   ou 2 formas (de 500 g)

Revista   O Pescador   de 2019Dezembro10

FORME AS PALAVRAS DE ACORDO COM O NÚMERO DAS SÍLABAS INDICADAS.
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1 e 2 =

3 e 4 =

5, 6 e 7 =
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