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EDITORIAL

Jesus, vencendo a morte e o pecado,
ressuscita glorioso!
- Por Padre Romulo Zagotto
Vigário Paroquial

V

iemos nos preparando no mês de março para
a Semana Santa. Durante toda a Quaresma,
com os atos próprios deste tempo
penitencial: o jejum, a esmola e a oração.
No Tríduo Sacro (Quinta-feira Santa, Sexta-feira
Santa e Sábado Santo), os três dias formam como que uma
só celebração, que resume toda a vida e missão de Jesus
Cristo. Por isso, nas celebrações da Quinta-feira à noite e da
Sexta-feira, não se dá a bênção nal. Na Quinta, no nal da
missa, temos a transladação do Santíssimo e, na Sexta, no
nal, temos a desnudação do altar. A bênção só será dada
solenemente no nal da Vigília Pascal.
Logo no começo da Quaresma nos foi proposto um
programa de vida, quando recebíamos as cinzas sobre
nossas cabeças: "Convertei-vos e crede no Evangelho".
A Igreja no Brasil, neste período, também nos
convidou a re etir sobre a Campanha da Fraternidade.
Todos os anos, a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
apresenta a Campanha da
Fraternidade (CF) como caminho de
conversão quaresmal. Fraternidade e
Políticas Públicas é o tema da
Campanha para 2019. O profeta
Isaías inspira o lema "Serás libertado
pelo direito e pela justiça" (Is 1,27).
Devemos despertar o desejo da
"participação em Políticas Públicas, à
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luz da Palavra de Deus e da Doutrina
Social da Igreja, para fortalecer a
cidadania e o bem comum, sinais de
fraternidade”.
Mas a Semana Santa não
termina na Sexta-feira, e sim no dia
seguinte, quando a Igreja celebra
festiva e solenemente a Vigília
Pascal, revivendo a vitória de Jesus
que, vencendo a morte e o pecado,
ressuscita glorioso. É uma
celebração muito bonita e rica de
simbolismos, como o fogo, a luz e a
água, que lembram a vida nova que
brota do Ressuscitado.
Fomos marcados por
tragédias! E de quem é a culpa? Do
ser humano, ganancioso em ter, ter e
ter. Pensa-se no acúmulo de bens e
não se pensa no ser humano. Em
Brumadinho, foi assim. No incêndio
do Centro de Treinamento do
Flamengo, foi assim. Nesse infernal
calor, está sendo assim. Desmata-se
para a soja e para o boi... O ser
humano não tem vez.
Será preciso viver a proposta
pascal: ressurreição!

MATÉRIA DE CAPA

Tempo Pascal
- Por Sueli Coelho Moreira Volpini

N

o decorrer da Quaresma, preparamo-nos

para celebrar o grande mistério da nossa
fé: a Paixão, a Morte e a Ressurreição de
Jesus. O Tempo Pascal nasce na Vigília Pascal; aí se faz a
passagem do luto à alegria; do jejum ao banquete; da
tristeza à festa; da morte à vida.
Esse Tempo litúrgico, considerado o mais forte de
todo o ano, tem duração de 50 dias; inicia-se com o
Domingo da Ressurreição do Senhor e termina no
Domingo de Pentecostes. No Brasil, no sétimo domingo,
celebra-se a Solenidade da Ascensão do Senhor. Nesse
tempo, a liturgia revive a alegria e a exultação do grande
mistério: “Cristo ressuscitado, nossa salvação”. No livro
“Deixe a Flor Desabrochar”, Frei Ariovaldo da Silva, OFM, no
diz: “Falar da Liturgia é algo fascinante, apaixonante: é falar
do próprio coração amoroso de Deus pulsando no nosso
corpo e no corpo de todas as criaturas”. Assim, vivenciar o
Tempo Pascal é sentir esse pulsar do amor de Deus em
nosso coração. A Igreja nos faz um convite para saborear
toda a riqueza de doutrina e de vida, encerrada no Mistério

Tríduo Pascal

Não se abandonem ao desespero. Nós somos o povo de Páscoa e Aleluia é a nossa canção!
São João Paulo II

da Redenção, celebrada desde a
Vigília Pascal até Pentecostes, como
se fosse um único domingo. Esta
alegria, que tem sua expressão no
cântico triunfal do Aleluia, nasce da
certeza de que Jesus Cristo está vivo
e presente no meio de nós, como
indica o Círio Pascal, que ilumina as
nossas comunidades.
O Tempo Pascal é também
tempo de esperança. Os cinquenta
dias da celebração pascal são uma
celebração antecipada dos bens do
Céu, do tempo de alegria que virá
depois, do tempo do repouso, da
felicidade e da vida eterna. Hoje
cantamos o Aleluia pelo caminho;
amanhã será o Aleluia da prática
(Santo Agostinho). Que o tempo
pascal possa fazer renascer em
nossos corações um sentimento
novo, que este seja um momento
marcante em nossas vidas, e na vida
da comunidade reunida.
Este é o dia que o Senhor fez para nós,
alegremo-nos e nele exultemos! (Sl
117). Feliz Páscoa!
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FORMAÇÃO BÍBLICA

O contexto do Antigo
Oriente Médio

- Por Pe. Walter Luiz
Pároco

A

idade provável do nosso Planeta é de uns 4,5
bilhões de anos. Há 3 bilhões de anos, já
havia vida sobre a Terra. Só bem mais tarde é
que o ser humano deu início à História. Quando? As ciências
ainda estão às voltas com hipóteses...
Surgiram diversas civilizações, mas, por enquanto, só
conhecemos alguma coisa de algumas das mais recentes,
do oitavo milênio a.C. em diante. Vislumbrando o Oriente
Médio do quarto ao segundo milênio a.C., três regiões
férteis nos chamam a atenção pelo seu contraste com o
circunvizinho deserto da Arábia: o Egito, a Terra de Canaã e
a Mesopotâmia.
a) O Egito apresentava, nessa época, uma imagem de
relativa unidade: vários séculos de paz e ordem, de
desenvolvimento técnico e cultural. Mas o povo sofria sob o
peso da burocracia estatal e do absolutismo do soberano,
que se fazia adorar como um deus.
b) A Mesopotâmia dava a impressão geral de movimento:
povos que chegavam e que saíam, que fundavam cidades,
criavam, construíam e inventavam. Ali estavam os
sumerianos: chegaram por 3.500 a.C., absorveram
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facilmente a população local, ainda
imersa na Idade da Pedra, e criaram
uma das mais admiráveis
civilizações do mundo antigo. Mas
não constituíam uma nação, pois
suas cidades funcionavam como
Estados autônomos (cidadesestado), rivalizavam-se e, quando
podiam, “devoravam-se”. Sua vida
civil e política tinha como centro o
templo, chamado ZIGURATE.
c) Na terceira região, Canaã , a
impressão é de confusão. Situada
entre o Egito e a Mesopotâmia,
como uma espécie de “terceiro
mundo”, sua própria geogra a
condena a Terra de Canaã a sofrer
contínuas ocupações por seus
vizinhos mais fortes. Não constitui
uma nação, estando fragmentada
como num mosaico de pequenas
cidades independentes! Fraca e
atraente, acaba cada vez mais
explorada: no século XVIII a.C.,
houve a terrível invasão militar dos
hicsos, asiáticos que invadiram e
dominaram o Egito, e que por um
século e meio estabeleceram um
forte império que abrangia também
Canaã; em meados do século XVI
a.C., os egípcios conseguiram
retomar sua autonomia, mas Canaã
continuou a ser procurada por
outros grupos invasores e
migratórios como os hurritas os
hititas, os listeus e os israelitas.
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(28) 3522-0601 - biodiaglab@hotmail.com
DR.ULAN BASTOS
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
DR. WILMAR PINHEIRO JUNIOR
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FÉ E VIDA

Fraternidade e
Políticas Públicas
- Por Rafael Dalvi Guedes Pinto

Caros irmãos e irmãs,
este espaço editorial vamos conversar, ao
longo deste ano, sobre “Fé e Vida”. A
proposta é que a gente dialogue sobre
questões que sejam importantes para nós, enquanto
cristãos e cidadãos, para que tenhamos novo ânimo para
enfrentarmos o enorme desa o que é viver o que sentimos
e pregamos. Não é fácil! Mas quem falou que seria?
Jesus, nosso mestre e amigo, encarnou em sua vida,
de maneira radical, sua pregação de amor ao próximo. Ele,
de fato, viveu sua fé. E foi el aos seus princípios até o m.
Da mesma maneira, o anúncio e a prática da Boa Nova
exigem também de nós, seus discípulos missionários,
coragem e disposição para concretizarmos no chão da vida
os valores éticos e morais que celebramos. E o Espírito
Santo, por meio de seus dons, nos capacita para o exercício
prático do amor, na medida de nossa abertura e
acolhimento do plano de Deus para nós e para os nossos.
E o tempo quaresmal em que vivemos é muito
oportuno para tomada de novas consciências e adoção de
novas ações. Não por acaso é que neste período tão
especial a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
divulga a Campanha da Fraternidade (CF), por meio da qual
nos propõe, todos os anos, uma especial re exão sobre a
realidade social do país, realidade, aliás, que grita por
transformação.
Este ano o tema proposto para debate é
“Fraternidade e Políticas Públicas”, com o lema “Serás
libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27), tendo como
objetivo geral “Estimular a participação em Políticas
Públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da
Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais da
fraternidade”.
Portanto, o desa o lançado pela Igreja do Brasil, que
busca converter nossa proposta de fé em comportamento
prático na vida, é que, sabendo que políticas públicas são

N

os programas desenvolvidos pelo
governo para solucionar os
problemas da sociedade, nos
sintamos realmente estimulados a
participar ativamente dos processos
de elaboração e implementação
destas ações de Estado, para a
modi cação das estruturas sociais
tão desiguais que teimam em existir
entre nós.
Mas para isso é preciso deixar
o conforto de lado e assumir uma
nova maneira de interpretar o
mundo e viver a vida e, tendo os
valores de Jesus como referência,
passar a ver, julgar e agir sobre a
realidade reconhecendo que as
estruturas (políticas, econômicas e
sociais) que promovem a morte e a
exclusão só serão superadas quando
nós, cristãos e cristãs, tivermos a
audaciosa disposição de exercer de
fato nossa plena cidadania, por meio
da participação popular nas diversas
instâncias de articulação social,
inclusive no campo da atividade
política.
Assim, quando fé e vida se
derem as mãos e caminharem
juntas, outro mundo será possível,
mundo em que as mesas estejam
fartas de pão e os corações repletos
de sonhos, e todos nós, homens e
mulheres, sejamos realmente livres
pelo direito que realiza a verdadeira
justiça.
Paz e bem!
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ESPIRITUALIDADE

ESPIRITUALIDADE CRISTÃ:
DEIXAR-SE CONDUZIR PELO ESPÍRITO DE JESUS
- POR Pe. Adroaldo Palaoro SJ

S

egundo os Evangelhos, Jesus foi o homem que
viveu sempre sob o impulso do Espírito. E o
relato de Lucas indica, com toda claridade, em
quê consistiu a “espiritualidade” de Jesus: “Impulsionado
pelo Espírito, Jesus voltou à Galiléia”. Em seguida, Jesus leu
o texto do profeta Isaías: “O Espírito do Senhor está sobre
mim, porque Ele me ungiu para que dê a boa notícia aos
pobres; enviou-me a anunciar a liberdade aos presos e a
visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para
proclamar um ano de graça do Senhor” (Lc 4,18-19).
Como, de que maneira e para quê Jesus se deixou
conduzir pelo Espírito de Deus? Para aliviar o sofrimento
humano. Em de nitivo, “dar vida” a quem tinha a vida
ameaçada ou diminuída, devolver a “dignidade da vida” a
todos aqueles que eram encurvados pelo peso da opressão
política e do legalismo religioso.
Isto signi ca que a espiritualidade apresentada
pelo Evangelho funde a causa de Deus com a causa da
vida a ponto tal que a pregação e o comportamento de
Jesus nos vêm dizer o seguinte: nós, seres humanos,
encontramos a Deus na medida, e só na medida, em que
defendemos a vida e digni camos a vida. Nisto se situa o
centro da espiritualidade cristã.
Portanto, uma “pessoa espiritual” é aquela que
vive o Espírito de Jesus em sua relação com Deus, mas da
mesma maneira vive no Espírito os aspectos sociais,
interpessoais, econômicos, culturais...; é aquela que se
deixa levar pelo Espírito de Jesus de tal maneira que toda
sua pessoa e sua vida inteira estão invadidas pela força e
pelo dinamismo do mesmo Espírito.
A espiritualidade cristã pleni ca as experiências
vitais da pessoa (sua realidade pessoal, social, sua
linguagem, maneira de ser, cultura; sua vivência afetiva,
pro ssional...); é algo mais profundo e vital, que desperta
energias adormecidas, exercita a criatividade, transforma
internamente e dinamiza a vida, as atitudes e as
atividades da pessoa; supõe um dinamismo interior, a

presença vivi cante e
transformadora do Espírito que cria
o ser humano novo, a nova criatura
do novo Reino.
A “vida espiritual” ou “vida
no Espírito” não é um aspecto da
vida, mas é a própria vida,
simplesmente animada pelo
E s p í r i t o. A “ v i d a s e g u n d o o
E s p í r i t o” é u m a e x p e r i ê n c i a
eminentemente dinâmica e
transformadora. Uma pessoa vive
uma verdadeira espiritualidade
quando vive mergulhada no
Espírito e se deixa possuir por Ele,
em todos os níveis da vida; deixa-se
impulsionar pelo mesmo Espírito
que impulsionava e inspirava a Jesus
de Nazaré.
No dizer do teólogo Gustavo
Gutiérrez, a espiritualidade é “um
modo de ser cristão no mundo”.
Ser homem ou mulher “espiritual”
é deixar-se guiar a cada dia pelo
Espírito de Deus, que o(a) inspira a
buscar, já neste mundo, o “novo céu
e a nova terra, onde habitará a
justiça” (2Pd 3,13).
É na realidade cotidiana que
cada cristão é chamado a viver em
comunhão com Deus, e a entrar na
dinâmica do Espírito Criador, que o
anima a transformar as situações de
morte em vida. É a espiritualidade
que faz descobrir, escondida no
cotidiano, uma Presença Providente
que nos envolve, que nos permite
entrar em sintonia com ela,
trabalhando na mesma direção:
tornar visível o Reino que nos faz
viver a “cultura do encontro”.

Anuncie aqui!
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PASTORAL

AUTISMO: DESAFIOS E CUIDADOS
- POR Cassiane Altoé Dardengo Calvi
Publicitária

D

esde 2007, a ONU constituiu o dia 2 de abril como
o Dia Mundial de Conscientização sobre o
Autismo, um transtorno de desenvolvimento
grave que costuma surgir nos três primeiros anos de vida e que
compromete as habilidades de comunicação e interação social.
São crianças resistentes a mudanças, hipersensíveis, com
di culdade para o contato físico além de padrões repetitivos e
movimentos estereotipados.
Existem diferentes tipos de autistas, sendo que a forma
de apresentação ou o “espectro autista” é variável. Alguns
pacientes apresentam comprometimento grave e outros, leve;
mas não se pode generalizar a condição da criança, é preciso
analisar caso por caso. Qualquer criança pode desenvolver o
autismo, e suas causas ainda são desconhecidas (saiba mais em
www.minutosaudavel.com.br).
A suspeita dos pais de que algo está errado se inicia antes
de a criança completar 18 meses, quando elas começam a
apresentar di culdades de brincar, de interagir socialmente e de
comunicação verbal e não verbal. Algumas crianças apresentam
normalidade até os dois anos e, repentinamente, regridem e
perdem as habilidades linguísticas ou sociais que já haviam sido
adquiridas.
Apesar de não ser uma doença e sim uma condição
neuro-comportamental, até o momento, não existe cura para o
autismo. O tratamento, quando realizado corretamente, pode
facilitar o cuidado com a criança, tornando a vida dos pais um
pouco mais facilitada para lidar com a condição. Parte dessa
evolução depende de pro ssionais capacitados, mas a maior
participação é requerida dos pais, que precisam se dedicar, ter
paciência e conhecer o lho para ajudar a reverter situações de
pânico e desespero muitas vezes vividas pela criança.
Muitos pais de autistas relatam que é desnecessário
insistir para que o lho atípico se encaixe no que é considerado
típico. A nal, uma criança com autismo necessita, antes de tudo,
de rotina. Basta mudar uma sequência que o mundo dela pode
virar de cabeça para baixo. Modular a voz com entonações que a
ajudem a identi car emoções; gesticular de maneira que ela
identi que que você quer ajudá-la; expressar-se usando olhos,

bocas, nariz e corpo; diminuir os
estímulos de distração como luz e sons;
usar imagens de objetos e paisagens
para facilitar sua aproximação e,
principalmente, demonstrar que você
se impor ta com a presença dela
naquele lugar são dicas muito
importantes para que este convívio seja
saudável. Por serem hipersensíveis,
deve haver um cuidado maior com tons
de voz mais altos, gritos e até abraços.
Caso a criança se assuste, descubra qual
foi o motivo e proteja principalmente
sua cabeça se ela começar a se debater
ou sacudir o corpo. Para acalmá-la, você
pode fazer pequenas massagens nas
têmporas, nos ombros, costas e pés.
Há bastante preconceito em relação a
esse transtorno e uma necessidade de
conscientizar o maior número de
pessoas. Portanto, ao se encontrar num
mesmo ambiente que um autista, tenha
paciência, converse sobre assuntos que
agradem e dê tempo para que possa
processar as informações. Lembre-se
que estas atitudes são importantes para
a criança, seus familiares e,
principalmente, para você enquanto
cidadão.

Tel.: 28 3522-9766 | 28 3522-6168
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019

Fraternidade e Políticas Públicas
Cáritas Paroquial e Diocesana
promoverão encontros de formação

N

os dias 19 e 20 de fevereiro,
aconteceu, nas comunidades São
Judas Tadeu e São Pedro – Catedral,
o repasse da Campanha da Fraternidade 2019, cujo
tema é “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema,
“Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27).
A participação das comunidades foi muito
importante para que conhecêssemos as realidades
da nossa Diocese com dados das ações do governo
em políticas públicas. O método utilizado no
repasse foi o mesmo proposto pela CNBB: ver,
julgar e agir.
Como o tema da CF nos remete à re exão
sobre a garantia de direitos voltados para o bem
comum, devemos conhecê-los e cobrar a sua
devida aplicação em benefício de todos. Em muitas
situações, pessoas deixam de ser atendidas em
suas necessidades (saúde, acessibilidade etc.) por
desconhecer seus direitos e as políticas públicas
existentes.
Visando disseminar o conhecimento sobre
esses direitos, a CÁRITAS PAROQUIAL, juntamente
com a CÁRITAS DIOCESANA, promoverá encontros
nas comunidades com o tema “Formação Social:
Garantias de Direitos”.
Por meio desses encontros, faremos com
que a re exão do tema da CF 2019 não que
restrita apenas ao tempo da Quaresma ou mesmo

aos grupos e pastorais de nossas comunidades,
mas que seja também uma manifestação da “Igreja
em saída”, como nos convida o Papa Francisco.
Con ra as datas, divulgue e participe!
Datas, horários e locais:
Setor Arariguaba, Baiminas e Bela Vista
Dia: 03/04/2019, quarta-feira, às 19h30
Local: Quadra Municipal do Bairro Bela Vista
Setor Costa e Silva, Amaral e Alto Amarelo
Dia: 24/04/2019, quarta-feira, às 19h30
Local: EEEF Clube do Bosque
Rua Jorge Marcondes de Souza, 12, Bairro Pres.
Costa e Silva
Setor Amarelo, Centro e Sumaré
Dia: 22/05/2019, quarta-feira, às 19h30
Local: Sede da AMOBAM (quadra de areia do Bairro
Amarelo)
Setor Gilberto Machado e Recanto
Dia: 27/05/2019, segunda-feira, às 19h30
Local: Comunidade Nossa Senhora do Carmo
Rua Álvaro Ramos,195, Bairro Recanto

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

Bênção das Mochilas

P

or ocasião da volta às aulas, a Catequese da
Iniciação Cristã promoveu, no dia 17 de
fevereiro, a Bênção das Mochilas.

‘‘Que o Senhor ilumine os estudantes, os
pro ssionais de educação e as famílias para que, juntos,
façam da escola lugar de aprendizado, convivência
fraterna e crescimento humano!’’

Comunidade São Judas Tadeu

Comunidade Nossa Senhora da Paz

Comunidade Jesus de Nazaré

Comunidade São Bento

Comunidade Nossa Senhora de Fátima
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PASSATEMPO

ENCONTRE
Ajude o coelhinho a encontrar o outro ovinho igual
ao que ele está segurando. Boa diversão!

RECEITA

BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE
INGREDIENTES
MASSA
– 3 cenouras médias raspadas e picadas
– 3 ovos
– 1 xícara de óleo de girassol ou milho
– ½ xícara de açúcar mascavo
– 2 xícaras de farinha de trigo
– 2 colheres de sopa de amaranto em ocos
– 1 colher de fermento em pó
– 1 pitada de sal
– Óleo para untar
– Farinha para polvilhar

COBERTURA
– 4 colheres de sopa de açúcar
– 1 colher de margarina
– 4 colheres de sopa de água
– 1 colher de sopa de cacau em pó
– ½ colher de sopa de amido de milho

MODO DE PREPARO
– Bata no liquidi cador todos os ingredientes, acrescentando a farinha aos poucos. Unte e enfarinhe uma forma de
furo no meio. Despeje a massa nela. Asse em forno médio preaquecido por 40 minutos.
– Para fazer a calda, misture todos os ingredientes em uma panela, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar levemente.
Despeje a calda em cima do bolo quente.

Anuncie aqui!
Rodovia Gumercindo Moura Nunes, Km 7 - Santa Rosa - Vargem Grande de Soturno - Cachoeiro de Itapemirim/ES
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CALENDÁRIO

Paróquia São Pedro - Catedral - Calendário de Abril de 2019

Ação Solidária
Em prol das vocações da
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

1º

2º

PRÊMIO

PRÊMIO

R$ 10.000

R$ 10.000

4º

5º

PRÊMIO

PRÊMIO

PRÊMIO

R$ 10.000

R$ 10.000

R$ 10.000

3º

Sorteio dia
29 de Junho de 2019,
Valor
às 17:30h
R$ 10,00
na Festa de São Pedro
COLABORE!

