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EDITORIAL

Quaresma, caminho para a Páscoa
- Por Pe. Antônio Valdeir

Vigário Paroquial

O

primeiro domingo deste mês é marcado pela
festa da Apresentação do Senhor. Jesus, no
Templo, é reconhecido como “Luz para iluminar

as nações”.
Dia 26 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas, iniciamos a
Quaresma, tempo privilegiado de conversão, de mudança de
vida e de preparação para a celebração central do mistério da
nossa fé: a Páscoa de Cristo. Também é um tempo propício
para crescermos na escuta da Palavra de Deus, de uma
catequese mais aprofundada sobre a preparação ou
lembrança do Batismo. Cristo vence as tentações e celebra a
Páscoa. Somos batizados na morte e Ressurreição de Cristo,
por isso, devemos nos preparar bem para, da Páscoa de
Cristo, retomar a nossa Páscoa, o Batismo, e vivermos
voltados para Deus de todo o coração, cultivando a vida nova
recebida d'Ele.
A Quarta-feira de Cinzas inicia-se com o rito penitencial
em que são colocadas as cinzas em nossas cabeças,
recordando-nos que somos pó e ao pó voltaremos. A Igreja,
desde os primórdios, conservou a prática da penitência, a
Sacrossanctum Concilium orienta-nos: “a penitência
quaresmal não seja só interna e individual, mas sobretudo
externa e social. E a prática penitencial segundo as
possibilidades do nosso tempo e das diversas regiões, como
também consoante as condições dos éis, incentivada e
...recomendada”. Por meio da busca sincera da penitência, a
Igreja nos possibilita três gestos fundamentais: a oração, o
jejum e a esmola.
A oração é a intimidade com Deus. Como nos
relacionamos com o Senhor: íntimos ou distantes? Na
Quaresma, de maneira mais intensa, a Igreja nos proporciona
a realização de retiros e demais momentos de oração para
facilitar a proximidade com o Criador, fortalecendo a nossa
espiritualidade, percebendo-nos lhos amados do Pai. O
jejum ao modo de Jesus, não uma prática vazia de sentido.
Para que jejuar? Para estarmos disponíveis a ouvir a Palavra
de Deus e à conversão do coração, tendo como iniciativas
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p e s s o a i s o d e s p re n d i m e n t o, a
renúncia a bens e satisfações, para
maior liberdade interior, libertandonos dos apegos, sermos solidários
com os pobres. A esmola é o gesto de
solidariedade, fruto do caminho
espiritual realizado com o Senhor, da
intimidade com Deus, o
conhecimento de si e a abertura ao
próximo por meio de gestos
concretos. Assim, a preparação para a
Pá s co a s e to r n a u m te m p o d e
solidariedade.
A Campanha da Fraternidade,
promovida anualmente na Quaresma,
ajuda-nos a viver com intensidade
esse tempo de conversão e
compromisso com os irmãos, tendo
uma consciência cristã comprometida
com a realidade social. Este ano, o
tema da Campanha é “Fraternidade e
vida: dom e compromisso” e o lema:
“Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele” (Lc 10,33-34). Que a Campanha
da Fraternidade nos leve a fazer uma
experiência de Páscoa, na vivência da
fraternidade enquanto batizados e
enviados do Senhor que se encontram
com os últimos, espalhados pelas
periferias existenciais das
comunidades de nossa Diocese e que
carecem da nossa compaixão, capaz
de se doar, amar e partilhar segundo
Deus.
Uma iluminada Quaresma a
todos!

FORMAÇÃO BÍBLICA

LIVROS PROFÉTICOS
(2ª parte)

- Por Pe. Walter Luiz
Pároco

D

entro da nossa proposta de formação bíblica, este
mês concluiremos o estudo dos Livros Proféticos,
os últimos do Antigo Testamento.
Daniel: O autor do livro é desconhecido. Daniel é o nome
de um personagem ideal que sofre no exílio. Tem fé viva e ardor
patriótico. É o herói principal da obra. O livro fala de um “Reino
que jamais será destruído” (2,44). Deve ter sido escrito durante a
perseguição de Antíoco, entre os anos 167-163 a.C. O autor
pretende consolar e animar os que são perseguidos pelo Rei.
Oséias: Seu ministério deve ter sido exercido pelos anos
750 a.C. Fala das in delidades de Israel para com seu Deus, e
compara a união de Deus com seu Povo ao amor de um noivado.
Os doze profetas, de Oséias para frente, chamam-se “Profetas
Menores”.
Joel: Profetizou no reino de Judá e em Jerusalém, onde
nasceu. Fala do culto divino e do amor que o Espírito Santo faz
brotar em seu povo. Seu ministério, provavelmente, foi exercido
nos anos 400 a 300 a.C.
Amós: Era camponês de alma simples e fervorosa. Pastor de
ovelhas nas proximidades de Belém. Deus o chamou para
profetizar durante o reinado de Jeroboão II (780-744 a.C.). Amós
condena as injustiças sociais que massacram a Samaria,
especialmente a corrupção dos juízes e a opressão dos pobres.
Ameaça tais injustiças com castigos.
Abdias: profetizou por volta dos anos 550 a.C. Anunciou
castigos contra Edom, ou idumeus, e o triunfo de Israel no dia de
Javé, porque estes (idumeus) se aproveitaram da ruína de Israel.
Jonas: O livro deve ser uma espécie de parábola. Mostra
que Deus chama à conversão não somente os judeus, mas
também os pagãos, os quais ouvem prontamente a voz de Deus.
Miquéias: Nasceu perto de Hebron. Foi contemporâneo de
Isaías. Profetizou no m do século oitavo a.C. Anunciou a ruína
de Samaria (o que aconteceu no ano 722 a.C.). Predisse que o
Messias nasceria em Belém (Mq 5,2).
Naum: O Profeta fala da grandeza de Deus e do poder com
que o Criador governa o mundo. Alegra-se com a queda de
Nínive, que se deu no ano 608 a.C.

Habacuc: Profetizou entre os anos
625 a 598 a.C. Predisse a invasão
iminente dos caudeus. Foi um profetalósofo. Considera o problema do mal e
diz que, no nal, Deus salvará o justo e
punirá o mal. Então a terra se encherá do
conhecimento de Deus.
Sofonias: Profetizou no reinado de
Josias, aí pelos anos de 625 a.C. Predisse
a justiça divina, anunciando o dia de
Deus, ocasião em que seriam punidos
todos os maus, pagãos ou judeus. Fala
também da felicidade dos tempos
messiânicos.
Ageu: Exerceu seu ministério em
Jerusalém por volta do ano 520 a.C.,
quando era reconstruído o Templo. Para
ele, todas as desgraças eram causadas
pelo fato do Templo estar destruído. Ele
anima o Povo com as esperanças dos
tempos messiânicos. “Ageu” quer dizer
“Aquele que nasceu durante a festa” ou
peregrino.
Zacarias: É contemporâneo de
Ageu. Prega uma reforma moral e exorta
o povo a reconstruir o Templo. Fala da
vinda do Messias e da conversão das
nações.
Malaquias: “Malaquias” quer dizer:
“Meu mensageiro”. Provavelmente
profetizou pelo ano 444 a.C. Fala do
amor de Deus pelo seu povo e diz que,
se Deus não está concedendo mais
bênçãos, é porque está havendo
adultério, divórcio, etc...
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MATÉRIA DE CAPA

Campanha da Fraternidade 2020

‘‘Fraternidade e vida: dom e compromisso’’

A

Campanha da Fraternidade é um modo
privilegiado pelo qual a Igreja no Brasil vivencia
a Quaresma. Há mais de cinco décadas, ela
anuncia a importância de não separar a conversão do
serviço aos irmãos e irmãs, à sociedade e ao planeta, nossa
Casa Comum. A cada ano, um tema é destacado como sinal
de que realmente necessitamos de conversão. Assim, a
Campanha da Fraternidade já nos convidou a enfrentar
realidades muito próximas dos brasileiros, por exemplo:
família, políticas públicas, saúde, trabalho, educação,
moradia e violência, entre outros enfoques. Em cada um
desses temas tão especí cos, temos sido convidados a
alargar nosso olhar e a perceber que o pecado ameaça a
vida como um todo.
Neste ano, somos convidados a olhar, de modo mais
atento e detalhado, para a vida. Longe de ser uma mera
repetição de assunto exaustivamente abordado, o tema
vida emerge em nossos dias como um clamor que brota de
tantos corações que sofrem de inúmeras formas e da
criação que se vê espoliada (Laudato Si', n. 53). Como nos
indicou a Campanha da Fraternidade de 2019, que tratou
das políticas públicas, esse clamor se depara com a
insu ciência de ações efetivas para a superação dos
problemas.
O olhar que se eleva para Deus, no mais profundo
espírito quaresmal, volta-se também para os irmãos e
irmãs, contempla o planeta, identi cando a criação como
presente amoroso do Senhor. Percebe-se também que
não estamos cuidando como deveríamos desse amoroso
presente divino. Constata-se que chegamos a um ponto
em que até mesmo a nossa condição humana mais
profunda esbarra em uma série de angustiantes
indagações.
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– O que aconteceu conosco?
– O que vem ocorrendo com a
humanidade, que, embora
percebendo o aumento dos números
de sofrimentos, parece não mais
sensibilizar-se com eles?
– Teríamos deixado se perder o
sentido mais profundo da vida?
– Diante, por exemplo, de
concepções de felicidade
individualista e consumista, não
estaríamos nos esquecendo do
signi cado maior da existência?
– Por que vemos crescer tantas
formas de violência, agressividade e
destruição?
– Perdemos, de fato, o valor da
fraternidade?

MATÉRIA DE CAPA

Em meio a tantas questões, apresentamos a
Campanha da Fraternidade–2020 que nos convoca a
re etir sobre o signi cado mais profundo da vida e a
encontrar caminhos para que esse sentido seja fortalecido
e, algumas vezes, até mesmo reencontrado. Não será uma
Campanha que abordará apenas uma dentre tantas
questões angustiantes, consequências do pecado. Será
uma Campanha que, olhando transversalmente as
diversas realidades, nos interpelará a respeito do sentido
que estamos, na prática, atribuindo à vida nas suas
diversas dimensões: pessoal, comunitária, social e
ecológica.
Para nos ajudar, nunca será demasiado recordar o que
o Papa Francisco conclamou, logo no início do seu
ponti cado, quando visitou a ilha de Lampedusa, sul da
Itália, em julho de 2013. Aquela era a primeira viagem que
ele fazia depois de assumir a missão de sucessor de Pedro.
Da pequena ilha no Mar Mediterrâneo, o Papa nos
convocou a vencer a “globalização da indiferença”. Se já
não somos mais capazes de perceber a desumana dor ao
nosso lado, também nós nos tornamos desumanizados.
É por isso que a Campanha da Fraternidade de 2020
proclama: a vida é Dom e Compromisso! Seu sentido
consiste em ver, solidarizar-se e cuidar. A vida é
essencialmente samaritana, tal qual o homem que
interrompeu sua rotina para cuidar de quem estava caído à
beira do caminho (Lc 10,25-37). Não se pode viver a vida
passando ao largo das dores dos irmãos e irmãs.
Para combater a autossu ciência, somos
quaresmalmente convidados a redescobrir o dom de Deus
(Jo 4,10). Vivendo a conversão e buscando assumir o
espírito da Quaresma com toda a sua riqueza espiritual.
Diante da inconsequência, somos interpelados a
recuperar o valor do compromisso (Lc 14,25-33).
Assustados pela indiferença, tor na-se urgente
testemunhar e estimular a solidariedade (Mt 25,45). Em
Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, somos
vocacionados ao intercâmbio do cuidar: cuidamos uns dos
outros, cuidamos juntos da Casa Comum, porque Deus
sempre cuida de todos nós (SI 8,4; Is 49,15; 1 Pd 5,7)!
Permita o Bom Deus que cada pessoa, grupo pastoral,
movimento, associação, Igreja Particular, en m, o Brasil

inteiro, motivado pela Campanha da
Fraternidade, possa ver fortalecida a
revolução do cuidado, do zelo, da
preocupação mútua e, portanto, da
fraternidade. (...) Muito pode ser feito
quando o coração se abre para o
i n t e r c â m b i o d o c u i d a d o, e a
criatividade se deixa conduzir pela
fraternidade e pela solidariedade.
Não nos acomodemos com a
virulência do pecado. A Quaresma é
um tempo para reforçarmos em nós
a fé no Ressuscitado. Jesus venceu a
morte. Jesus derrotou o pecado.
Nele, com Ele e por Ele, também nós
o faremos, reconstruindo os laços,
unindo os corações, as mentes e a
sociedade.
Não temamos se nos sentirmos
pequenos diante dos problemas.
Lembremo-nos de Santa Dulce dos
Pobres, mulher frágil no corpo, mas
fortaleza peregrinante pelas terras
de São Salvador da Bahia de Todos os
Santos. Dulce, presença
inquestionável do amor de Deus
pelos pobres e sofredores. Dulce,
incansável peregrina da caridade e
da fraternidade. Dulce, testemunho
irrefutável de que a vida é dom e
compromisso. Dulce que via, se
compadecia e cuidava. Dulce que
intercede por nós no céu.
Fonte: Texto-base CF 2020, Edições CNBB

Participe do repasse da CF 2020
na Paróquia:
11/02, às 19h15, na CEB São Judas Tadeu
13/02, às 19h15, na Catedral

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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FORMAÇÃO

Anunciar, primeiro, o amor misericordioso de Deus
- Por Marcellus Gazola Grilo

“Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo que enviaste” (Jo 17,3).
Para evangelizar com delidade à fé da Igreja e com a
esperança de sermos compreendidos pelos nossos
interlocutores, é necessário tomar consciência de uma noção
muito importante: a hierarquia das verdades.
Implicitamente, essa noção não é nenhuma novidade, mas
corresponde a uma sensibilidade básica que guiou o anúncio da
Igreja desde o início. Foi o Concílio Vaticano II que a retomou de
modo explícito, dizendo que “existe uma ordem ou 'hierarquia'
das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o
fundamento da fé cristã é diferente” (Decreto sobre o
Ecumenismo Unitatis Redintegratio, nº 11). O Papa Francisco, por
sua vez, a desenvolveu na sua exortação Evangelii Gaudium (nº
34-39).
Percebemos, atualmente, que as pessoas têm a impressão
de que a doutrina da Igreja Católica se resume a um conjunto de
proibições, principalmente quando se trata de temas
polêmicos, como os relacionados à moral sexual. Essa ideia
pode ser estendida quando buscamos o diálogo ecumênico nas
Comunidades Eclesiais.
O Papa Francisco nos diz: “O problema maior ocorre
quando a mensagem que anunciamos parece então
identi cada com tais aspectos secundários, que, apesar de
serem relevantes, por si sozinhos não manifestam o coração da
mensagem de Jesus Cristo. Portanto, convém ser realistas e não
pressupor que os nossos interlocutores conhecem o horizonte
completo daquilo que dizemos ou que eles podem relacionar o
nosso discurso com o núcleo essencial do Evangelho que lhe
confere sentido, beleza e fascínio.”
O Papa nos chama atenção para não deixarmos o diálogo
com nossos irmãos cristãos se restringir a questões “periféricas”
da fé, que muitas vezes nos distanciam, mas buscar a
centralidade do amor, nosso ponto em comum, permitindo o
início de um entendimento e de uma caminhada em conjunto.
Desvinculadas daquilo que é o núcleo essencial do
anúncio cristão, questões sobre aspectos morais ou
sacramentais podem parecer sem sentido. O ideal é ir onde se
situam essas questões deixando claro qual a relação que existe

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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entre elas e o coração do Evangelho.
“ Todas as verdades reveladas
procedem da mesma fonte divina e são
acreditadas com a mesma fé, mas
algumas delas são mais importantes por
exprimir mais diretamente o coração do
Evangelho. Neste núcleo fundamental,
o que sobressai é a beleza do amor
salví co de Deus manifestado em Jesus
Cristo morto e ressuscitado”, escreve o
Papa Francisco.
Então, em algumas situações na
missão, é mais importante falar do amor
de Deus do que do pecado, falar mais da
graça do que da lei. Com isso não
estamos negando ou omitindo a
doutrina da Igreja Católica, mas criando
um caminho de diálogo pelo qual será
possível a aproximação, o vínculo, para,
assim, dialogarmos sobre assuntos
divergentes, pois as pessoas, nesse
momento, conseguiram enxergar o
nexo com o amor de Deus.
Quando, em nossos diálogos, nos
restringimos aos aspectos secundários,
corremos o risco de não sermos
entendidos e de gerar confusão e
distanciamento. Diz o Papa: “É que,
então, não estaremos propriamente a
anunciar o Evangelho, mas algumas
acentuações doutrinais ou morais, que
derivam de certas opções ideológicas.”
A tarefa do evangelizador não é
propagar verdades isoladas,
fragmentadas e incompreensíveis, mas
anunciar o amor misericordioso de
Deus manifestado em Jesus Cristo.

ANO MISSIONÁRIO JOVEM

Cruz Missionária percorre o Setor São Lucas

D

esde o dia 10/11/19, a Cruz Missionária Jovem
(pequena) está em peregrinação pelo Setor São
Lucas, formado pelas comunidades Senhora
Sant'Ana, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Paz,
Santa Teresinha e São João Batista.
As comunidades zeram uma programação de visitas às
casas. Na comunidade Nossa Senhora de Fátima, a Cruz
Missionária peregrinou, inclusive, pelos três grupos de Novena
de Natal.
Alcyr da Silva Gonçalves, um dos representantes do
COMIPA (Conselho Missionário Paroquial) no setor São Lucas,
avalia que “as visitas da Cruz Missionária às famílias foram muito
ricas em espiritualidade e fé”. Dentre os muitos testemunhos,
destacou o do Sr. Josué Moraes, “que passou por uma cirurgia e
enfermidade. A visita da Cruz Missionária certamente o ajudou a
manter acesa a chama da fé e, com o apoio da comunidade, dos

familiares e dos amigos, mas,
principalmente pela graça de Deus, ele
está de pé, feliz com o sacramento do
matrimônio, recebido poucos meses
antes, e se recuperando a cada dia”. Alcyr
acrescentou: “agradeço a Deus os belos
sinais de graça que Ele me proporcionou
ver e que estão vivos no coração de quem
se abriu para viver este momento tão
especial”.
Dia 23/2, o Setor São Lucas levará a
Cruz Missionária para o Setor São João.

Chegada da Cruz à Comunidade Senhora Sant'Ana

Visita da Cruz a família da Com N. Sra. da Paz.

Com. N. Sra. Fátima: a Cruz Missionária percorreu casas e esteve presente na Novena de Natal

Comunidade N. Sra. de Fátima leva a Cruz à Com. N. Sra. da Paz
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AÇÃO DE GRAÇAS

Quarenta anos de padre
- Por Mons. Antonio Romulo Zagotto

P

ensava em não fazer festas. Incomodar os
outros. Sou avesso a estar em destaque e a
holofotes.
Mas aos poucos fui convencido a fazer uma
comemoração. Celebrar em cada Paróquia onde atuei? Ia
dar trabalho ao pároco. Padre Walter me convenceu a fazer
um tríduo, já tinha até agendado, aqui mesmo na Catedral.
Tinha até uma equipe de infraestrutura. Liturgia,
convidados, música, recepção após as celebrações...
O primeiro dia do tríduo (13.12.19), cou por conta da
Paróquia Nossa Senhora do Amparo, de Itapemirim. Padre
Jose Carlos, por quem tenho um enorme apreço, viria
presidir a missa. Tudo por conta da Paróquia. Música,
ministros, leitores, presidência, homilia... Vieram um
ônibus e uma van, e vários carros particulares. Itapemirim
estava aqui...
Depois da missa, uma pequena e humilde
confraternização.
No segundo dia (14.12.19), veio presidir a Eucaristia o
Padre Alci, do Seminário Bom Pastor. Os seminaristas
animaram a celebração. Cantaram bonito, merecendo
elogios do povo. Padre Alci também tem uma história de
acompanhamento comigo, desde o grupo MOJOCÃ,
Movimento Jovem do Aquidabã, que ainda quando jovem
entrou para o Seminário.
No terceiro dia (15.12.19), quem veio presidir foi o Frei
Enéas, agostiniano, que preparou a minha ordenação
diaconal e presbiteral em Castelo. Também toda a liturgia
por conta da Consolação. Ele era pároco, na época, da
Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Castelo. Missionário
em Lábrea, no Amazonas. Hoje, na Consolação. Relembrou
o surgimento da minha vocação no movimento jovem da
época, no TLC.
No dia 16, presidi a Eucaristia, lembrando dos 40 anos
de consagração à Deus e ao povo de Deus. Presença
signi cativa do povo, de padres, de diáconos e de meus

familiares. Quem fez a homilia foi o
Mons. Dalton.
O canto de entrada foi o da
minha primeira missa. O grupo me
emocionou e deu um show. No nal,
homenagem a Nossa Senhora de
Guadalupe, por quem tenho uma
devoção especial, e o canto de ação
de graças, o Te Deum, na versão em
português do Padre Zezinho.
Depois, os cumprimentos, e
tome a tirar fotos com o monsenhor
com batina e faixa.
Fo i s e r v i d a u m a d e l i c i o s a
recepção para todos...
Claro que tenho que pedir
perdão também, como sempre digo:
“Perdão por não ter sido o padre que
vocês gostariam que eu fosse. Nem
sempre fui el ao meu povo e à
minha Igreja e ao meu Deus”.
Meu muito obrigado ao Padre
Walter, à Paróquia São Pedro –
Catedral, à Valéria, ao Gilberto, às
equipes de cozinha, liturgia e
ornamentação, à Marizete e aos
grupos de animação, aos padres
p re s e n t e s, a o s d i á c o n o s, a o s
ministros, aos acólitos e aos meus
familiares, e a todos os que se
zeram presentes. Se esqueci de
alguém, que se aposse do meu
agradecimento.
Meu muito obrigado a Deus e à
Nossa Senhora de Guadalupe.
Te Deum Laudamus!

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

Revista O Pescador Fevereiro de 2020

AÇÃO DE GRAÇAS

1º dia do Tríduo, com missa presidida pelo Pe. José Carlos e animada pela Com. Nossa Senhora do Amparo, de Itapemirim.

2º dia do Tríduo, com missa presidida pelo Pe. Alci e animada pelos seminaristas do Seminário Bom Pastor.

3º dia do Tríduo, com missa presidida por Frei Enéas e animada pela Paróquia Nossa Senhora da Consolação.

Missa em Ação de Graças pelos 40 anos de ordenação sacerdotal de Pe. Romulo.
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PASSATEMPO

Tesouro da Volta de Jesus
Ajude o povo a ir
ao encontro de Jesus.
‘‘E, quando eu for
e vos preparar lugar,
voltarei e vos receberei
para que, onde eu estou,
estejais vós também.’’
João 14, 3

RECEITA

TAÇA DE CHURROS COM MOUSSE DE CHOCOLATE
INGREDIENTES

MASSA:
·235 ml de água

MOUSSE:
·1 lata de leite condensado

·4 colheres (sopa) de manteiga

·150 g de chocolate meio amargo

·2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

·395 ml de creme de leite fresco

·1/2 colher (chá) de sal

·chantili a gosto

·1 xícara de farinha de trigo
·1 ovo
·1 colher (chá) de essência de baunilha
MODO DE PREPARO

MASSA:
1. Em uma panela, adicione a água e a manteiga e deixe
ferver.
2. Acrescente o açúcar, o sal e a farinha de trigo.
3. Mexa bem até formar uma massa homogênea.
4. Adicione a gema e a essência de baunilha e volte a
mexer até incorporar bem.
5. Espere esfriar um pouco e trans ra essa massa para um
saco de confeitar.
6. Contorne a parte interna de uma forma de cupcake ou
empadinha.
7. Dica: unte a forma para a taça sair mais facilmente.

10 Revista O Pescador Fevereiro de 2020

8. Leve ao congelador por 3 horas.
9. Aqueça o óleo a 175° C e frite as taças de churros.
10. Depois passe-as numa mistura de açúcar e canela.
MOUSSE:
1. Em uma panela, misture o leite condensado com o
chocolate.
2. Bata o creme de leite fresco na batedeira.
3. Junte com a mistura reservada.
4. Leve à geladeira por 40 minutos.
5. Com o auxílio de um saco de confeitar recheie as taças
de churros.
6. Finalize com chantili e canela.

CALENDÁRIO

Paróquia São Pedro - Catedral - Calendário de Fevereiro de 2020

Oração da Campanha da Fraternidade 2020
Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver,
criastes o ser humano e lhe con iastes o mundo
como um jardim a ser cultivado com amor.
Dai-nos um coração acolhedor para assumir
a vida como dom e compromisso.
Abri nossos olhos para ver
as necessidades dos nossos irmãos e irmãs,
sobretudo dos mais pobres e marginalizados.
Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão
expressa no cuidado fraterno,
próprio de quem reconhece no próximo
o rosto do vosso Filho.
Inspirai-nos palavras e ações para sermos
construtores de uma nova sociedade,
reconciliada no amor.
Dai-nos a graça de vivermos
em comunidades eclesiais missionárias
que, compadecidas,
vejam, se aproximem e cuidem
daqueles que sofrem,
a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida,
e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil.
Por Jesus, o Filho amado,
no Espírito, Senhor que dá a vida.
Amém!

Ação Solidária
Em prol da Diocese de
Cachoeiro de Itapemirim
Valor

1º
PRÊMIO

R$ 10.000

2º
PRÊMIO

R$ 10,00

R$ 10.000

Sorteio dia 17

3º
PRÊMIO

R$ 10.000

4º
PRÊMIO

R$ 10.000

COLABORE!

5º
PRÊMIO

R$ 10.000

de Maio de 2020,
às 10:00h no Pátio

da Catedral

