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Mês da Bíblia 2019
Para que n’Ele nossos povos tenham vida.
(I Carta de João)

Nós amamos porque Deus primeiro nos amou. (1 Jo 4,19)

EDITORIAL

Mês da Bíblia 2019
- Por Mons. Antonio Romulo Zagotto

O

mês da Bíblia é celebrado em setembro. Este mês
foi escolhido pela Igreja porque 30 de setembro é
dia de São Jerônimo (ele nasceu no ano de 340 e
faleceu em 420 d.C.). São Jerônimo foi um grande biblista e foi
ele quem traduziu a Bíblia dos originais (hebraico e grego) para o
latim, que naquela época era a língua falada no mundo e usada
na liturgia da Igreja. A cada ano a Igreja nos propõe a leitura e
meditação de um dos livros da Bíblia.
Qual o livro que vamos meditar no Mês da Bíblia?
Este ano, 2019, será o 48º em que a Igreja no Brasil
comemora o Mês da Bíblia. Neste sentido, a Comissão Episcopal
Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dando continuidade ao
ciclo do tema “Para que n'Ele nossos povos tenham vida” propôs
para estudo a Primeira Carta de João, com destaque para o lema
“Nós amamos porque Deus primeiro nos amou” (1Jo 4,19).
(Fonte: CNBB)

Túmulo de São Jerônimo (Belém, Terra Santa)
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Primeira carta de São João
A carta mostra que é vazio e
sem valor qualquer espiritualismo
que não se traduz em
comportamento prático. Não é
possível amar a Deus sem amar ao
próximo e sem formar
comunidade: se Deus é Pai, os
homens são lhos e família de
Deus, e consequentemente todos
devem amar-se como irmãos.
Deus manifestou o seu amor por
m e i o d e J e s u s, q u e t o r n o u
possível o amor entre os homens.
Daí o perigo de negar que Jesus é
o Messias, o Filho de Deus, que
viveu e deu sua vida pelos
homens. Por outro lado, somente
pela delidade ao exemplo e
mandamento de Jesus é que o
homem tem vida plenamente
humana. (Fonte: Bíblia Pastoral Introdução)
As cartas de São João se
caracterizam pela repetição da
palavra AMOR. De nido como o
discípulo que Jesus amava, fez
essa experiência do amor, a ponto
de nos brindar com a mais concisa
e perfeita de nição de Deus:
“Deus é Amor” (1Jo 4,8). O Mês da
Bíblia nos ensina que a fonte do
Amor está em Deus. Por isso
amamos: “Nós amamos porque
Deus primeiro nos amou” (1Jo
4,19).

FÉ E VIDA

Paróquia Nossa Senhora do Amparo
250 anos de fé, memória e gratidão
- Por Pe. José Carlos Ferreira Silva
Pároco da Paróquia N. Sra do Amparo (Itapemirim)

T

enho a alegria de partilhar a felicidade de vivenciar, no lugar de pároco,
junto aos paroquianos e ao Mons. Romulo Zagotto, nosso cooperador
pastoral, a herança e a corresponsabilidade dos festejos dos 250 anos de
criação da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, período árduo de evangelização neste
belo e abençoado município de Itapemirim.
Com quantas coisas bonitas zemos contato, desde a abertura do Ano Jubilar,
em 8 de setembro de 2018, quando nos propusemos, como paróquia, a cumprir um
programa de comemorações, discutidas e aprovadas pelo nosso Conselho de
Pastoral Paroquial, que nos permitiram recordar o passado, viver com
esperança o presente e comprometermo-nos alegremente com o futuro em
vista da construção do Reino de Deus.
A volta aos lugares físicos, os Montes do Castelo, onde tudo começou, em 1625,
por meio dos missionários jesuítas, com a construção da igreja em homenagem à N. Sra.
do Amparo que, em 1710, tornou-se paróquia – a primeira que se tem notícia no sul do
Espírito Santo. A caminhada e a celebração matinal, na Fazendinha, em Itapemirim,
onde, em 1765, chegaram os imigrantes dos Montes do Castelo. Com eles, o padre Amaro
Carneiro da Silva, trazendo e cuidando das imagens de N. Sra. do Amparo e de São
Benedito, o sino e a pia batismal.
Nos Montes do Castelo, experimentamos o afeto, expresso na acolhida,
a grandiosidade da fé e o encontro com a ciência da arqueologia que busca,
nos tempos remotos, as provas que darão veracidade aos fatos e relatos.
Quanta alegria, quantos pensamentos, quantas imagens povoaram nossa
cabeça e coração durante a primeira edição do Caminho do Amparo. Unidos a uma
centena de pessoas de fé, entre peregrinos e equipe de apoio, brotavam, de maneira
espontânea, nos lábios e rostos dos caminhantes, as ações, a coragem, o testemunho
operoso daqueles e daquelas que nos legaram a fé e cimentaram convicções
religiosas, cívicas e morais, valores que garantem a identidade católica num
território árido e indiferente, ainda hoje, a muitos princípios fundamentais
do cristianismo.
Um ano marcado por eventos litúrgicos, devocionais, pastorais,
culturais, esportivos e sociais: Celebração em torno da Palavra e da Eucaristia
diariamente; Visita da imagem de N. Sra. do Amparo às comunidades; Coroação da
imagem de N. Sra do Amparo, no segundo domingo de cada mês; Exposição de fotos
resgatando a história dos 250 anos da Paróquia; Festival de Música Mariana; Concurso
de Poesias; Adoração ao Santíssimo, durante 7 dias, de maneira interrupta; Caminhada,
visita e celebrações às ruínas das duas primeiras igrejas de Itapemirim; Retorno da

imagem histórica aos
Montes do Castelo, depois
de 250 anos; Reabertura do
Caminho do Amparo, pelos
peregrinos e ciclistas,
percorrido em 1765, pelos
imigrantes que trouxeram
a devoção e a religião para
I t a p e m i r i m ; M u t i rã o
Solidário levando aos
necessitados do nosso
município ações e
conscientização, lembrando-os do seu lugar no
município e na Igreja Católica.
Ainda há muitas emoções e expressão
de fé por acontecer: de 26/8 a 7/9, missas
presididas pelos últimos párocos da Paróquia e
a participação da Diocese, representada pelos
8 regionais. Dia 8 de setembro, às 10h,
acontecerá a celebração que marcará os
festejos dos 250 anos da Paróquia N. Sra. do
Amparo, a mais antiga, em exercício, na
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
Con emos à bondade de Deus, o vivido
e experimentado, também o que a graça Sua
nos permitirá viver e relatar. Con emos tudo
à proteção e aos cuidados da Virgem do
Amparo, que ela nos ajude, com sua
oração materna, para que a Igreja seja
uma casa sempre acolhedora e local de
experiência do amparo de Deus.
En m, que unidos às lideranças
leigas, forças vivas da sociedade, e às
comunidades missionárias, continuemos
gastando nossas vidas sendo luz de Cristo
hoje e nos tempos que estão por vir.
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FORMAÇÃO BÍBLICA

Livros Históricos
1ª Parte

- Por Pe. Walter Luiz
Pároco

N

este mês da Bíblia, continuaremos a apresentação do Antigo
Testamento conhecendo brevemente os 16 Livros Históricos, que
contam a história do Povo de Deus. Uma história feita de bênçãos e
castigos, mostrando sempre a fraqueza do homem e a misericórdia de Deus. Essa
história tem como lugar a Palestina, não faltando as armaduras de longos
períodos de exílio em terra de pagãos.
Josué: quando se aproximava da Terra Prometida, Moisés, já velhinho,
faleceu. Então Josué conduziu o Povo até Canaã. Por isso o Livro que narra a
conquista da Terra Prometida chama-se Livro de Josué. Fala das vitórias do Povo
de Deus e da partilha da terra de Canaã às Tribos de Israel.
Juízes: Depois da morte de Josué até a constituição do reino, num período
que durou do século 13 ao século 11 a.C., as tribos de Israel eram muitas vezes
invadidas por povos inimigos. Então, certos líderes assumiram a defesa do Povo
de Deus, tornando-se assim verdadeiros heróis e chefes absolutos, de uma ou
mais tribos. Tais chefes chamaram-se “Juízes”. O Livro que narra esses episódios
recebeu o título de Juízes. Não se sabe quem escreveu este Livro.
Rute: Chama-se de Rute porque conta a história de uma mulher chamada
Rute que se casa com Booz. Rute é modelo de piedade e delidade. Ela se torna
bisavó do rei Davi, de cuja família vem nascer Jesus (Mt 1,5). Sendo Rute uma

todos os povos e não somente ao Povo de
Israel.
I Samuel: Samuel foi ao mesmo
tempo Profeta e último juiz de Israel. Foi
consagrado a Deus na infância e educado
pelo sacerdote Eli. Por volta do ano 1200
a.C., Samuel uni cou as tribos de Israel
para poder enfrentar os listeus; tornou-se,
assim, chefe político e religioso de Israel.
Com muito custo, ele aceitou que seja eleito
um rei: Saul, a quem ungiu e que depois foi
substituído por Davi.
II Samuel: No início, “Samuel” era
um só Livro. Depois foi dividido em dois.
Este segundo livro narra o grande reinado
de Davi. Após a sagração de Davi como rei,
Samuel saiu fora de cena.
I Reis: O Livro de Reis conta a
história dos israelitas a partir da morte do
rei Davi (970 a.C.) até a destruição de
Jerusalém e a deportação do povo de Israel
por Nabucodonosor no ano 587 a.C.
II Reis: No início, os dois Livros dos
Reis formavam um só. A história dos reis de
Israel e de Judá aí narrada não pode ser
tomada num sentido rigoroso e cientí co.
Diz respeito ao sentido religioso de uma
história, mostrando os desígnios de Deus.
No próximo mês, continuaremos o
resumo sobre os demais livros que contam
a história do Povo de Deus, que fazem parte
dos Livros Históricos.

Tel.: 28 3522-9766 | 28 3522-6168
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ESPIRITUALIDADE

Espiritualidade Inaciana:
estar no mundo... sem sair do mundo
- Por Pe. Adroaldo Palaoro SJ

A

inda carregamos resquícios de uma falsa visão da vida cristã como
afastamento do mundo e de seus perigos, buscando refúgio nos
desertos, nas montanhas ou nos conventos.
S. Inácio não se afastou do mundo para encontrar a Deus; ele fez a
“experiência” do Deus agindo no mundo; aí O encontra e caminha com Ele. O
mundo não é só o “habitat” da sua missão: é sobretudo a fonte da sua
espiritualidade, o lugar certo para encontrar a Deus e escutar o Seu chamado. Da
experiência de “amar a Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus”, nasce
uma espiritualidade radicalmente “mundana”, de contemplação do mundo e
de ação no mundo.
A partir da experiência dos Exercícios Espirituais, a pessoa não se afasta do
mundo para encontrar a Deus; ela faz a “experiência” do Deus presente e
trabalhando no mundo, para torná-lo uma “casa comum”, onde todos possam
viver com mais plenitude. Ali O encontra, ali caminha com Ele, ali trabalha com
Ele, fazendo com que este mundo seja mais justo, santo e salvo.
Se há um modo de proceder que brota da experiência dos Exercícios
Espirituais é este: a leitura orante da realidade. Essa leitura “misteriosa” do
mundo nos faz perceber que tudo surge de um Amor, tudo está habitado por esse
Amor, tudo está “amorizado”, tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Dessa
experiência nasce a famosa expressão inaciana: “encontrar Deus em todas as coisas
e todas as coisas em Deus”.
Este modo de proceder tem suas raízes na Contemplação da
Encarnação, onde somos convidados a olhar o mundo, a história, a natureza, a
humanidade e a nós mesmos, como a Trindade nos olha. Quem vê o mundo assim,
com um olhar singular e universal, amoroso e esperançoso, libertador e
integrador, torna-se “contemplativo na ação”.
Assim como a Encarnação do Verbo foi determinada a partir de um
“olhar” que saiu do coração de Deus, que pousou sobre o mundo e que voltou ao
seu coração, estremecendo-O de compaixão e movendo-O à ação, assim toda
nossa atividade no mundo tem de ter sua origem num olhar misericordioso e
compassivo.
Na espiritualidade inaciana, o mundo já não é percebido como ameaça ou

como suspeita, mas como dom pelo qual
Deus nos faz participar d'Ele mesmo. O
mundo não é o lugar da exploração e da
d e p re d a ç ã o, m a s é o l u g a r d a
receptividade e da oferenda.
O “eu” descentrado pelos Exercícios
não é o “eu” que se experimenta separado
dos outros e do mundo, mas em profunda e
plena comunhão com tudo, porque tudo é
“diafania” de Deus. Esta diafania, esta
transparência de Deus em todas as coisas
criadas é a que deslumbrou e desconcertou
S. Inácio.
A pessoa contemplativa, movida
por um olhar novo, entra em comunhão
com a realidade tal como ela é. É olhar o
mundo como “sacramento de Deus”. Um
olhar capaz de descobrir os sinais de
esperança que existem no mundo; um
olhar afetivo, marcado pela ternura,
compassivo e por isso gerador de
misericórdia; olhar que compromete
solidariamente.
Pondo-nos na escola dos Exercícios
Espirituais, é aqui, neste mundo, que Deus
nos chama a estender o seu Reinado,
trabalhando cada dia como amigos de
Jesus que passam, observam, curam, se
compadecem, ajudam, transformam,
multiplicam os esforços humanos. Uma
pessoa inaciana é aquela que, na liberdade,
a rma: “Fora do mundo não há salvação”.

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
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PASTORAL

Assembleia Paroquial
- Por Paula Ramos de Almeida

Coordenadora do CPC São José Operário

N

o último dia 4 de agosto, aconteceu a nossa Assembleia Pastoral
Paroquial 2019, quando fomos presenteados com um espaço
privilegiado de discussão, comunhão, partilha, avaliação e
celebração da nossa caminhada e organização pastoral. Iniciamos com a Santa
Missa, seguida de um café da manhã. Padre Walter, então, fez a abertura da
assembleia e uma breve apresentação da programação do dia.
No passo seguinte, vivenciamos um momento rico de partilha e avaliação
entre as comunidades-irmãs sobre: a) os trabalhos desenvolvidos em torno das
Famílias, prioridade de nida na Assembleia do ano anterior; b) o caminhar
entre as comunidades-irmãs na realização do projeto missionário. Todos camos
agradecidos com os frutos colhidos e percebemos que o projeto de reestruturação
da Pastoral Familiar deve prosseguir.
Em seguida, foi feita uma dinâmica para melhor entendimento da nova
fase do projeto comunidades-irmãs. Desde a troca dos estandartes entre as
comunidades, ocorrida na Missa da Unidade Paroquial (21/7), cada comunidade
passou a ter uma comunidade-irmã de missão e outra de acolhida. Estamos
animados com essa nova fase, que se estenderá até o Tempo Pascal de 2020.
Esperamos também crescer juntos nessa nova caminhada.
Padre Antônio Valdeir apresentou a proposta do Ano Missionário
Jovem, fruto da Assembleia Diocesana, com o tema “Batizados e enviados – A
Igreja de Cristo em missão no mundo”, cujo principal objetivo é despertar o
espírito missionário das comunidades e a urgência da evangelização da
juventude. A abertura do Ano Missionário Jovem será no dia 1º de outubro, na
Catedral, às 18h30. Será um tempo de lançarmos as sementes e, se Deus quiser, a
juventude saberá dar as respostas que a nossa Igreja anseia. Dentro da
programação, teremos o DNJ (Dia Nacional da Juventude) diocesano (6/10/19);

Apresentação da avalição da caminhada Participantes da assembleia paroquial
de 2019.
pelas comunidades-irmãs.

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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Peregrinação da Cruz Missionária; Romaria
da Juventude ao Convento da Penha em
2020; momentos celebrativos com a
juventude nas comunidades. Certamente
será um ano alegre, dinâmico, ousado e
criativo.
Tivemos também uma fala sobre
os setores da Paróquia, que é outra forma
de nossas Comunidades estarem em
comunhão. Foi feita a eleição dos
coordenadores dos quatros setores, tendo
sido escolhidos Roseane Gama Roque,
Luciano Moreira dos Anjos, Agda Couto de
Carvalho e Luíza Lorencini. Também
elegemos Valéria Bressan de Souza como a
nova coordenadora do Conselho Pastoral
Paroquial. Assim, acolhemos os novos
coordenadores e agradecemos ao Diác.
Reginaldo Gaspari pelo seu trabalho à
frente do CPP. Que Deus abençoe a missão
de todos eles.
En m, na avaliação nal da
Assembléia, todos saíram satisfeitas com
as decisões e encaminhamentos realizados
e principalmente pelo clima de comunhão
e participação. Parabéns e gratidão a todos
os participantes.

Dinâmica para compreensão do novo
modelo das comunidades-irmãs.

Padre Walter e os coordenadores eleitos
(setoriais e do CPP).

HISTÓRIA DAS COMUNIDADES

Comunidade Mãe Peregrina

Uma história de fé, comunhão e unidade

A

comunidade Mãe Peregrina iniciou suas atividades em 1997 a
partir de uma Novena de Natal organizada pela Sra. Sylvia, esposa
do Sr. Tarcízio Chaves de Paula, posteriormente ordenado diácono.
Em março/98, começaram a rezar a cartilha do Re etindo, integrando-se a um
grupo que se reunia na casa da Sra. Zenir Jacob há cerca de 15 anos (rezavam o
terço e promoviam ações caritativas). No Ed. Anita, alguns moradores também
rezavam juntos o terço, por iniciativa de Marlene Rodrigues. Nesse mesmo ano,
mudou-se para lá a Srª Marilia Bressan, que começou a utilizar a cartilha do
Re etindo nos encontros. Ainda em 1998, a Sra. Ivete Singui começou a visitar as
famílias para difundir a visita da imagem da Mãe Peregrina.
Diante dessas expressões da fé católica e percebendo que nas ruas 25 de
Março e Dr. Deolindo não havia comunidade eclesial, o então Pároco, Mons.
Antonio Romulo Zagotto, manifestou o desejo de ali formar uma comunidade.
Em setembro/98, os participantes do grupo de Re etindo, sob
coordenação de D. Sylvia, começaram a tratar da formação da comunidade e
escolheram como padroeira Nossa Senhora Mãe Peregrina. Em 30 de
setembro/98, foi realizada a 1ª Missa e instalado o Conselho Comunitário, assim
composto: Ivete Singui (coordenadora); Marly Almeida da Fonseca (vicecoordenadora); Edgar Baião (1º tesoureiro); Regina Tamiasso (2º tesoureiro); Mª
Rita Libardi (1ª secretária); Marisa Teles Correia (2ª secretária). O casal Sylvia e
Tarcízio cedeu o espaço para as reuniões e celebrações. A partir de então,
passaram a fazer celebrações da Palavra aos domingos, rezaram o terço no dia de
N. Sra. Aparecida, quando receberam a visita da Rádio Diocesana, e realizaram a
Novena de Natal. Logo foram formadas equipes pastorais: Dízimo, Juventude,
Catequese, Liturgia, Batismo e Catequese de Adultos.
A comunidade cresceu marcada pela fé, dedicação e união de seus
membros. O ano de 1999 foi marcante: inauguração da capela do Santíssimo;
implantação da oração diária do Terço da Misericórdia; coroação de Nossa
Senhora; batizado de criança e de adulto; festa da Padroeira, com missa presidida
por D. Luiz Mancilha Vilela; visita missionária; nova eleição para o Conselho
Comunitário. Com a presença do Santíssimo Sacramento, a comunidade passou a
car aberta para visitação durante o dia. Os primeiros ministros da Palavra foram

Reunião para instalação da Comunidade (1998).

Marília Bressan, Maria Cristina, Sylvia e
Tarcízio, instituídos nesse ano.
Entre 2000 e 2005, mais momentos
importantes: Primeira Eucaristia de
crianças, celebração das Bodas de Prata de
três casais; realização da Semana das
Famílias; aquisição do terreno para a
construção da capela; batizados de crianças
e adultos, instituição de ministros da
Eucaristia e de novos ministros da Palavra.
Em 2006, surgiu o Grupo das
Bordadeiras; o chá com bazar dos
bordados; foi realizado almoço
comunitário e formado grupo de
adolescentes. Em 2009 teve início a obra de
construção da tão sonhada Capela da Mãe
Peregrina. No dia 20 de outubro de 2013, a
comunidade se transferiu para a capela,
fruto de muito trabalho, sempre realizado
com alegria, doação e unidade de seus
membros e apoio da Paróquia.
Devido à sua localização no centro
da cidade, a Comunidade está estabilizada
em relação aos éis, pois é região de
moradores antigos. Assim, a Comunidade
passou a ter um olhar atento e cuidadoso
para os idosos, adequando a pastoral, a
liturgia e a vivência comunitária a essa
nova realidade. Atualmente, o CPC é
coordenado por Edmar Schuína Nunes.
Fonte: arquivo da Com. Mãe Peregrina e da Paróquia São Pedro.

Missa inaugural da capela Mãe Peregrina (2013).
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ACONTECEU

Festa em louvor aos 10 anos da Comunidade
Senhora Sant'Ana

C

om o tema “Batizados e enviados – a Igreja de Cristo em missão no mundo”, a
comunidade Senhora Sant'Ana realizou os festejos da sua Padroeira com um tríduo (23 a
26/7) animado pelas comunidades Imaculado Coração de Maria, Santa Luzia (Paróquia
N. Sra. Consolação), Santa Edwiges (Paróquia São Sebastião), São Judas Tadeu e Jesus de Nazaré
(Paróquia São Pedro-Catedral). O tríduo foi encerrado com uma Celebração Eucarística, presidida
por Pe. Walter Luiz, e procissão nas principais ruas do bairro, com a participação das comunidades
São Bento (Amarelo) e N. Sra. do Carmo (Recanto). Nesse dia, a comunidade também comemorou o
Dia dos Avós e se confraternizou com Pe. Walter Luiz, aniversariante na mesma data. Na festa deste
ano, a Comunidade teve a alegria de celebrar o sacramento do matrimônio de Josuel e Osira e de
batizar a menina Lívia.

Jovens da Paróquia São Pedro participam do EDPJ
17 jovens da Paróquia São Pedro participaram do Encontro Diocesano da Pastoral da Juventude (EDPJ 2019), realizado nos dias
3 e 4/8, na Paróquia São João Batista, em Jaciguá, que acolheu cerca de 400 jovens de toda a Diocese. Para o coordenador paroquial da
Pastoral da Juventude, Herbert Lima, “participar do EDPJ é poder conhecer novos amigos, irmãos, formar uma nova família. Esses dois
dias mostraram aos jovens o verdadeiro sentido da palavra ‘próximo’, que foi o tema do Encontro. Oração, o cinas, acolhida das famílias,
unidade da PJ diocesana: momentos que certamente carão nas lembranças de quem lá esteve”.

Jovens da Paróquia a caminho do EDPJ 2019.

Jovens reunidos se fortalecem na caminhada
de fé.

Momento de adoração ao Santíssimo
Sacramento.

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

Semana Nacional das Famílias 2019

E

m comunhão com a Igreja, a nossa paróquia celebrou, de 11 a 17/8, a Semana Nacional das Famílias. Com o tema “A família, como
vai?”, as comunidades se reuniram para re etir, rezar e também confraternizar. A proposta da Semana é indicar a necessidade de a
família vivenciar uma profunda experiência de Jesus e da sua Palavra.

Na Comunidade São Pedro-Catedral, as equipes das Pastorais da Família, Catequese e Acolhida se uniram para oferecer um delicioso
café da manhã no domingo (11/8), abertura da Semana Nacional das Famílias e Dia dos Pais.

Sábado (10/8), a Comunidade São José Operário realizou um Jantar Dançante, momento de descontração e confraternização.

Na comunidade Santa Teresinha, o grupo de oração “Caminhando com Jesus” cou responsável pelas orações e re exões
no 1º dia da Semana das Famílias.

Na Comunidade São Judas Tadeu, a Pastoral da Catequese e o Terço dos Homens animaram o 2º dia da Semana das Famílias.

Anuncie aqui!
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PASSATEMPO

RECEITA

QUICHE DE QUEIJO

INGREDIENTES

MASSA
·250 g de farinha de trigo
·125 g de manteiga
·1 ovo
·1 gema de ovo
·1 colher (chá) de água
·sal, a gosto
·manteiga e farinha, o quanto baste

RECHEIO
·1 xícara (chá) de leite
·1 xícara (chá) de creme de leite, fresco
·4 ovos
·80 g de queijo emmental ou outro

a escolha
·80 g de queijo parmesão ralado
·sal e pimenta-do-reino a gosto

para untar
MODO DE PREPARO

MASSA:
1. Coloque todos os ingredientes numa tigela e misture com as mãos.
2. Quando a massa car homogênea e der para formar uma bola, pare de
mexer.
3. Embrulhe a massa em lme plástico e leve à geladeira por 10 minutos.
4. Retire da geladeira, polvilhe farinha sobre uma superfície lisa e abra a
massa com um rolo.
5. Unte uma forma, redonda de 20 cm, de preferência própria para quiche,
com manteiga e farinha e cubra o fundo e as laterais com a massa.
6. Reserve.

RECHEIO:
1. Ligue o forno em temperatura média (180º C).
2. Coloque os ovos, o leite e o creme de leite numa tigela e bata com um
batedor de arame, até car homogêneo.
3. Tempere com sal e pimenta.
4. Rale o queijo emmental em ralo grosso.
5. Cubra todo o fundo da massa com o queijo emmental e acrescente o
creme de ovos.
6. Polvilhe a superfície do creme com o parmesão ralado.
7. Leve ao forno preaquecido por 30 minutos ou até que a superfície que
dourada.
8. Retire do forno e sirva a seguir.

Anuncie aqui!
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CALENDÁRIO

Paróquia São Pedro - Catedral - Calendário de Setembro de 2019

