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EDITORIAL

Viver o Ano Litúrgico é celebrar os fatos
da nossa História da Salvação
- Por Mons. Antonio Romulo Zagotto

I

niciamos mais um Ano Novo. Logo no começo, no dia 1º
de janeiro, ainda dentro da oitava do Natal, celebramos a
Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria. Depois, no dia
5, a Solenidade da Epifania do Senhor. No dia 12, a Festa do
Batismo do Senhor.
A partir daí, temos um tempo que antecede a Quaresma,
chamado Tempo Comum, que depois é retomado na segundafeira depois do domingo de Pentecostes. É muito rica esta dança
do Ano Litúrgico, colocando-nos dentro dos fatos da nossa
história da Salvação. A nossa participação nessas celebrações
ajuda-nos a vivenciar a pedagogia da Igreja nos fazendo
caminhar nestes mistérios!
Se a cada m de ano fazemos um balanço de nossas vidas, a
cada começo devemos fazer também projeções para o ano que
começa. Como diz a música: “Começar de novo, vai valer a pena...”
(Ivan Lins).
Muitos de nós aproveitamos este mês para as merecidas
férias. Só que não podemos tirar férias de Deus. Como disse o
Papa Francisco numa ocasião: “Desejo-vos boas férias: que sejam
para vós não só a oportunidade de descansar mas também uma
oportunidade para reavivar os laços de amor com Deus e com os
homens. Não descureis a oração diária, a participação na
Eucaristia dominical e a partilha do tempo com os outros” (280ª
audiência geral). Francisco sublinhou ainda a importância do
contato com a natureza. “Contemplai a beleza da criação,
contemplando a onipotência, a sabedoria e o amor do Criador”.
Na solenidade da Epifania, depois da proclamação do
Evangelho ou em seguida à Oração depois da Comunhão, faz-se
o anúncio das solenidades móveis do ano. Este ano o anúncio
tem estes eventos:
“Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se, e
sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no m
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dos tempos. Nos ritmos e nas
vicissitudes do tempo recordamos e
vivemos os mistérios da salvação. O
centro de todo o ano litúrgico é o
Tríduo do Senhor cruci cado,
sepultado e ressuscitado, que
culminará no Domingo da
Páscoa, este ano a 12 de abril. Em
cada Domingo, Páscoa semanal, a
Santa Igreja torna presente este
grande acontecimento, no qual
Jesus Cristo venceu o pecado e a
morte. Da celebração da Páscoa do
Senhor derivam todas as
celebrações do Ano Litúrgico: as
Cinzas, início da Quaresma, a 26
de fevereiro; a Ascensão do
Senhor, a 24 de maio;
Pentecostes, a 31 de maio ; o
primeiro Domingo do Advento, a
29 de novembro. Também nas
festas da Santa Mãe de Deus, dos
Apóstolos, dos Santos e na
Comemoração dos Fiéis Defuntos, a
Igreja peregrina sobre a terra
proclama a Páscoa do Senhor. A
Cristo que era, que é e que há de vir,
Senhor do tempo e da história,
louvor e glória pelos séculos dos
séculos. Amém!”

FELIZ ANO NOVO!!!

MATÉRIA DE CAPA

Experienciando a Festa
do Batismo
- Por Ana Cristina Pereira Martins
Professora universitária e Ministra da Palavra

N

o dia 12 de janeiro, celebramos a Festa do
Batismo do Senhor. E um questionamento
que podemos fazer é: Por que Jesus foi se
batizar? A nal, o batismo realizado por João Batista era
um batismo de conversão, sinal de que a pessoa se
arrependia de seus pecados. Se Jesus não tinha
pecados, para quê foi até João se batizar?
Primeiramente, para se identi car conosco. Jesus
veio ao mundo cumprir um projeto do Pai, que incluía se
assemelhar a nós, ensinar-nos com sua própria vida e
nos conduzir à plenitude. Portanto, ao se batizar, Ele se
torna solidário a nós, auxiliando-nos no caminho de
libertação e vida plena, restaurando nossa comunhão
com o Pai.
Essa postura de Jesus deve nos direcionar a uma
re exão profunda: O Senhor quis se identi car conosco,
mas e nós? Buscamos nos identi car com Jesus,
seguindo seus ensinamentos e defendendo seus
valores?
Outro motivo para Jesus se batizar, sem precisar
fazê-lo, é ser capacitado pelo Espírito Santo para a
missão de salvar os homens, já que o batismo marca o
início de sua vida missionária. É o Espírito, naquele
momento representado pela pomba, que vai
acompanhar Jesus na instauração do reinado de Deus
no meio de nós.
Cabe aqui mais uma re exão: Nós que também
fomos batizados, também recebemos o Espírito Santo
em nosso auxílio e também recebemos uma missão, que

é seguir Jesus e evangelizar. A
g r a n d e q u e s t ã o é : Te m o s
cumprido nossa missão de
batizados como Jesus cumpriu a
de nos salvar?
Podemos ainda dizer que
Jesus se batiza para marcar sua
identidade de Filho de Deus.
Identidade essa que se con rma
com a voz do próprio Pai e,
sobretudo, com a relação de
obediência de Jesus para com Ele,
aceitando o projeto salvador de
Deus, cumprindo - o integralmente.
E nós, irmãos e irmãs?
Também somos obedientes a Deus
e nos comprometemos em fazer
acontecer em nossa vida o projeto
que Ele tem para cada um de nós?
Que nesta Celebração do
Batismo do Senhor, possamos
renovar nosso Batismo,
assumindo, sobretudo, o
signi cado de Festa: reunidos em
comunidade, numa solenidade
comemorativa, experimentando o
júbilo, a alegria...
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FORMAÇÃO BÍBLICA

LIVROS PROFÉTICOS
(1ª parte)

- Por Pe. Walter Luiz
Pároco

N

este mês, retomaremos o estudo dos livros do
A n t i g o Te s t a m e n t o e c o n h e c e r e m o s
resumidamente os 18 Livros Proféticos .
Lembramos que “profeta” não é necessariamente uma
pessoa que prediz coisas do futuro. A palavra “profeta” vem
de um verbo grego que signi ca: “falar em lugar de
alguém”. Na Bíblia, “profeta” é a pessoa que fala em nome de
Deus. Não importa se fala de coisas futuras ou do presente.
O importante é que, em nome de Deus, os profetas
denunciavam as injustiças, consolavam o povo e
anunciavam a vinda do Salvador (o Messias).
Isaías: É o maior profeta de Israel. Nasceu em
Jerusalém, por volta do ano 760 a.C. Com vinte anos
começou a profetizar. Exerceu esta missão durante 50 anos
aproximadamente. É o profeta da justiça. Denuncia as
explorações sociais e a idolatria. Fala claramente do
Messias. Lembramos que o livro de Isaías divide-se em três
partes: a 1ª vai até o capítulo 39. Seu autor é Isaías. A 2ª
parte vai do capítulo 40 ao 55. É chamado “Segundo Isaías”.
A 3ª parte vai do capítulo 56 até o m. Não se sabe ao certo o
autor da segunda e da terceira parte. No capítulo 55, há
uma descrição bonita sobre o Messias, chamando-o de
servo sofredor. Este escritor é do tempo do exílio. O nome
de Isaías quer dizer: “Deus Salva”.
Jeremias: Nasceu no ano 650 a.C. Profetizou durante
40 anos. Foi o profeta das desgraças. Entre as coisas ruins
que predisse, estava a deportação dos judeus. Por isso foi
perseguido e humilhado, visto como um derrotista. Ele viu
e também sofreu as desgraças que predisse. Tornou-se,
assim, a gura de Jesus: “O Homem das Dores”. Jeremias
lutou pela reforma religiosa.
Lamentações: Livro composto nos anos após a
destruição de Jerusalém, em 586 a.C. Contém orações,
lamentações e súplicas para que, apesar de tantos castigos,
o povo volte a con ar em Deus e na sua Aliança. Este livro
era lido anualmente pelos judeus no aniversário da
destruição do Templo.
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Baruc: O Profeta exorta o povo
a fazer penitência. Este livro, além de
ser um poema à sabedoria divina, é
também um convite à coragem, à
resignação e à esperança. “Baruc”
q u e r d i z e r : “a b e n ç o a d o”. Fo i
secretário de Jeremias.
Ezequiel: Ezequiel quer dizer:
“aquele que Deus faz forte”. Quando
Jerusalém foi tomada por
Nabucodonosor, no ano 599 a.C., o
Rei, os sete mil soldados e muitos
judeus importantes foram levados
para o exílio na Babilônia. Lá os
deportados não sofriam
sicamente, pois não eram escravos.
Tinham suas liberdades. Podiam
trabalhar, negociar e se organizar
em comunidades. O que lhes
causava sofrimento era a distância
da pátria, especialmente as
saudades do Templo. No começo,
era-lhes uma tristeza estarem
misturados com os pagãos. Mas, aos
poucos, os judeus começaram a
v i v e r à m a n e i r a d o s p a g ã o s,
adotando certos ritos da idolatria. É
no meio desses judeus deportados
que o profeta Ezequiel exerce sua
missão, procurando levar à
delidade, à Aliança com seu
verdadeiro Deus. Tira os judeus
dessa acomodação e corrupção. Fala
do Messias como um pastor que vai
apascentar seus rebanhos e anuncia
a restauração de Israel.
(Continua na próxima edição.)

ESPIRITUALIDADE

Espiritualidade Inaciana:
viver em “estado de mudança”
- Por Pe. Adroaldo Palaoro SJ

O

ser humano é um ser de mudança; só é
humano quem vive em “estado de mudança”. A
mudança é o elemento que traz energia,
variedade, surpresa, cor e vida à vida. Temos, sim,
capacidade de realizar mudanças em nossas ideias,
atitudes, percepções... É saudável questionar-se, abrir-se e
aventurar-se a ver as coisas de maneira diferente e a
responder às circunstâncias com espontaneidade nova. A
capacidade de mudar desenvolve-se mudando, e atro ase quando permanecemos estacionados. O ser humano é,
em sua essência, mudança, movimento, dinamismo,
energia...
Deus não nos deu um espírito de timidez, de medo, de
fuga, de acomodação, mas de audácia, de criatividade, de
par ticipação... Movidos por sua força, vemos a
possibilidade de questionar toda nossa atitude
conformista, sacudir nossas convicções, ampliar nossos
horizontes e animar nossa vida. Toda mudança implica sair
de nós mesmos, de nosso estreito mundo, de nossas
práticas arcaicas, daquilo que nos protege e nos esteriliza.
Essa atitude traz alegria ao interior, já que o fato de abrir
janelas refresca o ambiente, deixa entrar a brisa, enche o
espaço de luz e oferece paisagens longínquas ou novas
aventuras.
A experiência dos Exercícios Espirituais coloca em
xeque nossas práticas, convicções, crenças, hábitos de
vida... e nos faz viver em permanente movimento e
transformação. Sem movimento não há opção nem
criatividade. A decisão audaciosa e inovadora poderá
germinar outro mundo.
Empapados no carisma fundante (fonte) e inspirados
no melhor da tradição inaciana, somos chamados a uma
“mudança permanente” na nossa vivência cristã. Uma
pessoa marcada pela espiritualidade inaciana é uma
“e s p e c i a l i s t a e m m u d a n ç a s ”. A f o n t e d e s s a
espiritualidade encontra-se nos Exercícios Espirituais,

método dinâmico e vital que arranca
a pessoa de seu imobilismo e de sua
acomodação. Tal dinamismo gera
audácia, desperta a criatividade,
abre ao diferente, suscita respostas
novas, usa os melhores meios para
atingir o m desejado...
Ela tem como referência a
pessoa de Jesus Cristo; e seguir
Jesus implica percorrer um caminho
de constantes rupturas e de
“travessias para o outro lado”. Isso
signi ca que, onde quer que
estejamos, nossos pensamentos,
p a l av r a s, g e s to s e a çõ e s s ã o
sementes de mudança e podem
contribuir para que o Reino de amor,
de justiça e de paz se realize cada vez
mais plenamente.
A força da espiritualidade
inaciana nos impulsiona a
“inventar” constantemente, a
“ousar” sem medo, a “deslocarnos” sem parar, a sair de nossos
esquemas fechados e mentalidades
ultrapassadas. Se estamos apegados
ao que temos e somos, jamais
seremos capazes de “fazer estrada
com Deus” e participar da preciosa
vida que Ele nos oferece. O sim à
vida move, nos faz peregrinos.
É imprescindível ter uma alma
ágil, exercitada, animada e vivi cada
para a mudança, a aventura e a
novidade. A arteriosclerose pode
ser também uma doença da alma.

PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO, 67
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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

Domingo, por quê?
- Por Kátia Elise Batista da Silva Scaramussa
Professora e Ministra da Eucaristia

D

eus, no relato da criação, quando no m da
sua obra, “abençoou o sétimo dia e
santi cou-o” (Gn 2,3) assim fez nascer o
sábado, que caracteriza a primeira Aliança. O mesmo
tema do “repouso de Deus” (Gn 2,2) e do repouso por Ele
oferecido ao povo do êxodo, com o ingresso na terra
prometida (Ex 33,14), é relido no Novo Testamento sob
uma luz nova, a do “repouso sabático” de nitivo (Hb 4,9),
onde entrou Cristo com a sua ressurreição e também o
Povo de Deus é chamado a entrar, perseverando na
senda da sua obediência lial (Hb 4,11).
Pela memória das obras salví cas de Deus, os
cristãos, percebendo o tempo novo e de nitivo
inaugurado por Cristo, assumiram como festivo o
primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a
ressurreição do Senhor. Aquilo que Deus realizou na
criação e o que fez pelo seu povo no êxodo encontrou na
morte e ressurreição de Cristo o seu cumprimento. Por
isso, a alegria com que Deus, no primeiro sábado da
humanidade, contempla a criação feita do nada,
exprime-se agora pela alegria com que Cristo apareceu
aos seus, no domingo de Páscoa, trazendo o dom da paz
e do Espírito (Jo 20,19-23).
O Concílio Vaticano II ensina que, no Domingo, “os
éis devem reunir-se para participarem na Eucaristia e
ouvirem a palavra de Deus, e assim recordarem a Paixão,
Ressurreição e glória do Senhor Jesus e darem graças a
Referências bibliográ cas:
1 - Catecismo de Igreja Católica
2 - Carta Apostólica Dies Domini, do Papa João Paulo II

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

Revista O Pescador Janeiro de 2020

Deus que os 'regenerou para uma
esperança viva pela Ressurreição
de Jesus Cristo dentre os mortos'
(1Ped 1,3)”. Necessitamos estar
com Ele para nos fortalecer e para
tanto devemos preparar
constantemente nosso Templo
para acolhê-lo em sua plenitude e
em todo tempo. Ele sempre está
conosco e se deixa encontrar,
porém, temos que procurá-lo e
abrir o coração ao seu in nito
Amor e Misericórdia.
Rezemos a Deus, por nós e
pela humanidade, para que na
repleta gratidão e louvor a Deus, o
dia do Senhor, assuma o seu pleno
signi cado: que o homem entre na
dimensão do “repouso” de Deus
para dele participar em
profundidade, tornando-se assim
capaz de experimentar aquele
regozijo de alegria que o próprio
Criador sentiu depois da criação,
vendo que toda a sua obra “era
coisa muito boa” (Gn 1,31).

HISTÓRIA DAS COMUNIDADES

Comunidade São Paulo Apóstolo
“Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações” (At 2,42).

A

história da Com. São Paulo Apóstolo, no bairro Alto Amarelo, teve início com o 1º Círculo
Bíblico, fundado por Gilson Louzada. O grupo cresceu tanto, que foi dividido em oito
grupos menores. O trabalho de evangelização prosperava. Formou-se uma grande
comunidade que, inicialmente, teve o nome de Beato José de Anchieta, mas, depois, passou a se
chamar São Paulo Apóstolo, por ser Paulo o apóstolo das comunidades. Gilson foi o primeiro
coordenador da comunidade (1991-1994).
As missas eram celebradas mensalmente em ruas diferentes. Arrumava-se a mesa da celebração
e o povo se reunia em volta, com muita fé e devoção. Surgiram as primeiras pastorais: Batismo,
Catequese e Criança. As festas eram muito animadas, com barraquinhas, danças e brincadeiras. Toda a
arrecadação era destinada à caridade (cestas básicas,
remédios etc.).
A comunidade continuou se organizando. Formouse a Pastoral dos Adolescentes e Juventude, com
aproximadamente 37 jovens. Muito animados,
re etiam o evangelho, apresentavam teatros,
participavam de festivais de músicas católicas, faziam
passeios... Foi criado também o grupo da Perseverança.
Em 1995, a equipe da Catequese organizou uma
Grupo de Perseverança
celebração comunitária na Escola. Foi uma experiência
tão rica, que muitos pediram que as celebrações fossem
semanais. Mons. Jeﬀerson autorizou, e foi formada uma
equipe de liturgia. Inicialmente, as celebrações eram
realizadas no pátio da Escola Virgínia Athaíde Coelho;
depois, numa residência. Formou-se o primeiro grupo
de música litúrgica, o Gênesis. Foi criado o Grupo de
Oração “Jesus te Ama” e, por essa mesma época, foram
instituídos os primeiros ministros da Eucaristia e da
Palavra. O sonho de construir uma igreja crescia a cada
Grupo Gênesis de música litúrgica
dia.
Com o CPC eleito em 1996, foram criadas novas
pastorais: Dízimo, Comunicação e Crisma. Em junho,
foi comprado o terreno para a construção da igreja. No
mês seguinte, foi colocada a pedra fundamental, com
missa celebrada por Dom Luiz Mancilha e Mons.
Jeﬀerson. Uma festa muito bonita, alegria para todos!
Foram formadas equipes para viabilizar a obra. A
construção foi feita em regime de mutirão; a cada
semana o número de voluntários crescia. A equipe do
almoço para o mutirão trabalhava com entusiasmo.
Era bonito ver a mistura de pessoas no trabalho
pesado: de diferentes classes sociais, raças e cores,
numa alegria contagiante. No Domingo de Ramos de
1997, exatamente 8 meses após a compra do terreno,
Mons. Rômulo celebrou a 1ª missa na igreja, já erguida.
Aqui, o espaço é pequeno para contar as
maravilhas de Deus na formação e na caminhada
Mutirões de construção da igreja
dessa Comunidade. Certamente houve tropeços, mas
os frutos são maiores.

Fonte: arquivo paroquial e Júlia Guimarães Mendonça
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ACONTECEU

Instituição de novos Ministros da Eucaristia
e renovação de mandatos
“Meu irmão, minha irmã, seu nome foi indicado para ser candidato
ao Ministério Extraordinário da Distribuição da Sagrada Eucaristia!”
Indicação e preparação – As comunidades da nossa Paróquia indicaram os candidatos a Ministro
Extraordinário da Distribuição da Eucaristia (MEDE) por meio de seus Conselhos Pastorais. É Deus que
chama! No rosto, a expressão da alegria e da responsabilidade por ter sido escolhido para levar o próprio
Cristo vivo aos irmãos. Após a aprovação dos nomes pelo nosso pároco, teve início a preparação dos
candidatos, com dezoito encontros semanais de formação, além de um retiro espiritual.
Envio – Chegou o grande dia! Em 17 de novembro foi realizada a Missa de Envio, com a instituição de 43
novos ministros e renovação do mandato de outros 34. Foi uma celebração grandiosa, à altura do maior de
todos: Nosso Senhor Jesus Cristo. Cada nome escolhido foi chamado, assim como o próprio Deus o fez, e,
diante da Cruz Sagrada e da Palavra viva do Senhor, todos se ajoelharam e a rmaram seu sim em servir a
Deus, levando-O, como sacrários vivos.
Nossa Paróquia está de parabéns, todos os envolvidos estão de parabéns, pois, acima de tudo,
exaltaram o nome de Jesus Cristo, que nos alimenta com seu corpo e sangue. Louvado seja Nosso Senhor
Jesus Cristo!
Rita de Cássia Silva Malacarne – Coordenadora Paroquial MEDE

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

Instituição de novos Ministros da Palavra
e renovação de mandatos
No dia 23 de novembro, em missa presidida por Mons. Romulo, foi realizado o envio de Ministros
Extraordinários da Pregação da Palavra de Deus (MEPPD). Na ocasião, foram instituídos 10 novos ministros e
22 outros renovaram seus mandatos. A comunidade paroquial agradece a esses irmãos e irmãs pelo “sim” ao
chamado do Senhor. Que a Palavra de Deus seja luz em seus caminhos!

Encontrão Paroquial dos Círculos Bíblicos
No dia 28 de novembro, com a Cartilha nº 235 dos Círculos Bíblicos, encerramos nossa busca dos
tesouros do Reino de Deus no Evangelho de São Lucas. Agradecemos à Equipe Diocesana que, com
dedicação e amor, fortalecem sempre mais nossa vida de fé e trabalho pastoral.
Encerrando este ano de estudos, celebramos a Palavra de Deus na Comunidade Nossa Senhora
Aparecida. Momentos lindos e indescritíveis: no acolhimento, na presença de irmãos e irmãs que atenderam
nosso convite, na homilia do Roberto, que presidiu a Celebração da Palavra, nos ministros que distribuíram a
Sagrada Eucaristia, na animada equipe de música, leitores, palavras de incentivo e força do Diácono
Naldinho, e na deliciosa partilha dos saborosos quitutes, sucos e refrigerantes. Naquela estrutura cercada
por um paredão de pedra e chovendo, nosso coração bateu forte, sentimos a presença do Emanuel.
Obrigado ao Pároco Padre Walter Luiz que con ou no nosso trabalho. Obrigado a todos os Círculos
Bíblicos das Comunidades da Paróquia São Pedro. Que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe no ano de
2020! Feliz Natal a todos e todas!
Equipe Paroquial dos Círculos Bíblicos
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ACONTECEU

Comunidades em Festa
Ÿ CEB Nossa Senhora da Paz
A Comunidade Nossa Senhora da Paz celebrou a sua padroeira no dia 21 de novembro com procissão,
missa e confraternização. A festividade começou com um tríduo, animado por outras comunidades da nossa
Paróquia, sinal de comunhão entre nós.
Louvado seja Deus por esses momentos de alegria e confraternização entre as comunidades! Que
Nossa Senhora nos inspire a mais amar e servir!

Ÿ CEB Nossa Senhora das Graças
Também a Comunidade Nossa Senhora das Graças homenageou a sua padroeira em novembro. No
primeiro dia tríduo, foi feito o encerramento do Mês da Família na comunidade. As comunidades Jesus de
Nazaré e São Judas Tadeu animaram o 2º dia do tríduo; o 3º dia foi animado pela Comunidade São José. No
dia 27, a festividade contou com procissão e missa, presidida pelo Pe. Antônio Valdeir.
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CALENDÁRIO

Paróquia São Pedro - Catedral - Calendário de Janeiro de 2020

Que o Evangelho seja nossa orientação
em cada dia deste novo ano.
Que saibamos encontrar a felicidade
na paz e no amor de Cristo.
Que Deus abençoe a todos e Sua luz
ilumine os nossos corações.
Feliz Próspero Ano Novo!!

