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EDITORIAL

O Papa Francisco, por ocasião do início da 
quaresma deste ano e da abertura da Campanha da 
Fraternidade que tratou do tema da “Fraternidade e 
superação da violência”, escreveu uma carta para 
nós brasileiros, e que pode muito especialmente 
tocar o coração de vocês, jovens:

“Sejamos protagonistas da superação da violência 
fazendo-nos arautos e construtores da paz. Uma paz 

Meus irmãos e irmãs jovens, paz e bem!

o dia 23 de junho celebraremos os 32 Nanos da Pastoral da Juventude em nossa 
diocese, com missa na Catedral de São 

Pedro, às 19h. Já se sinta convidado, convidada, a 
participar dessa alegria. Por isso, venho trazer uma 
palavra pra você, jovem, convidando você para ser 
protagonista da cultura da paz.

que é fruto do desenvolvimento 
integral de todos, uma paz que nasce 
de uma nova relação também com 
todas as criaturas. A paz é tecida no 
d i a - a - d i a  c o m  p a c i ê n c i a  e 
misericórdia, no seio da família, na 
dinâmica da comunidade,  nas 
relações de trabalho, na relação com 
a natureza. São pequenos gestos de 
respeito, de escuta, de diálogo, de 
silêncio, de afeto, de acolhida, de 
integração, que criam espaços onde 
se respira a fraternidade: 'Vós sois 
todos irmãos' (Mt 23,8)”.

Pelo bat ismo somos todos 
membros e trabalhadores do Reino 
de Deus, que é um reino de paz, 
amor e justiça. Por isso a insistência 

- POR DOM DARIO CAMPOS, OFM
BISPO DIOCESANO
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JOVEM: 
PROTAGONISTA 

DA CULTURA DA PAZ
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para que sejamos protagonistas, que sejamos os 
desbravadores da paz nessa nossa sociedade tão 
repleta de discursos de ódio, de morte, de exclusão. 
A juventude sempre foi um anseio de horizonte 
maior e melhor em todas as sociedades, e não será 
diferente neste nosso tempo em especial. São Paulo 
já nos orientava a buscar os dons elevados (cf. 1Cor 
12, 31), e nos brindou com o hino do amor, ou hino 
da Caridade, onde ele diz que “A caridade é paciente, 

a caridade é bondosa. Não tem 
inveja. A caridade não é orgulhosa. 
Não é arrogante. Nem escandalosa. 
N ã o  b u s c a  o s  s e u s  p r ó p r i o s 
interesses, não se irrita, não guarda 
rancor.  Não se  a legra  com a 
injustiça, mas se rejubila com a 
verdade. Tudo desculpa, tudo crê, 
tudo espera, tudo suporta” (1Cor 13, 
4-7).

O  amor,  não o  ódio,  pode 
iluminar a justiça que promove a 
paz. Sejamos protagonistas do 
a m o r  e  d a  p a z .  J o v e m ,  s e j a 
protagonista do respeito mútuo, do 
diálogo, do silêncio fecundo que 
sabe escutar e gritar por vida, por 
justiça, por reconciliação, nas redes 
sociais e na convivência familiar e 
social. Seja engajado nas teias de 
relações vivas de sua cidade, lute 
por justiça, por solidariedade com 
quem padece, por inclusão dos 
excluídos!

Que a cultura da paz, não do ódio, 
seja sempre a meta e o caminho por 
onde você, jovem, coloque seus 
passos.
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ESPIRITUALIDADE

Sentindo e Saboreando
a palavra para mais 

Amar e Servir!
- POR MARIA DA PENHA ANTONIOLI

Pelo batismo somos chamados a uma 
Espiritualidade que é alimentada pela 
oração que nos leva a um relacionamento 

pessoal com Deus na busca da Santidade: uma 
Espiritualidade Cristã.

Nos Evangelhos, Jesus, diversas vezes, se retirava 
para estar a sós com o Pai. Segundo a Espiritualidade 
Inaciana, a oração acontece no silêncio, na escuta de 
nós mesmos e de Deus, experiência de diálogo e não 
de monólogo onde só eu falo e não escuto o que 
Deus quer falar.

Então! A Espiritualidade é a experiência que 
temos do seguimento de Jesus segundo o espírito 
de Deus!

Esse seguimento acontece a partir de um 
encontro com Jesus, assim como dos discípulos, a 
samaritana e outros (Jo 4,5-42). Podemos dizer que a 
espiritualidade Cristã é muito mais um sabor que um 
saber.

Segundo Santo Inácio de Loyola "Não é o muito 
saber que sacia e satisfaz a alma mas sentir e 
saborear as coisas internamente" precisamos saber 
para servir melhor. 

Mas o mais importante é experimentar a palavra, 
saboreando e percebendo através dos sentimentos 
e moções que a oração nos proporciona. A prática da 
oração vai se enraizando na nossa história, nos 
conduzindo à experiência de rezar o que vive e viver 
o que reza, uma oração que exige de nós um 
exercício de intimidade maior com o Pai, intimidade 
que nos impulsiona a estar no meio do povo para 
mais amar e Servir. E assim na sua escuta e com a 
inspiração Divina vamos respondendo o chamado 
de fazer parte do povo Deus, caminhando ao 
encontro do outro, optando pelos mais pobres e 
excluídos e aos poucos vamos ordenando os nossos 
afetos desordenados, o que nos afasta de Deus e do 

outro como a autossu�ciência, egoísmo, vaidade 
exagerada, mentira, comodismo etc.

Estes afetos desordenados nos impedem de 
assumir os serviços que são nossos compromissos 
como batizados, na família, no trabalho, na Igreja, no 
lazer e na sociedade, nos tornando muitas vezes 
pessoas tristes e desanimadas fechadas no nosso 
mundinho, alienadas.

O Papa Francisco fala de uma Igreja em saída, 
mas, se não �zermos a experiência da oração diária 
que nos impulsiona a revelar o rosto de Deus através 
do nosso compromisso e do nosso testemunho, 
continuaremos tristes e insatisfeitos.

A mim pessoalmente a Espiritualidade Inaciana 
vem con�rmando e fortalecendo minha missão de 
povo de Deus!

Não se esqueçam de fazer um propósito para o 
dia seguinte.

1.  Procurar um lugar de silencio cômodo.
2. Se colocar na presença de Deus.
3. Fazer um pedido de graça para fazer bem a 
oração.
4. Fazer a leitura do texto bíblico sem pressa 3 
vezes percebendo qual a palavra  a frase ou o 
versículo que te tocou, conversar com Deus como 
se conversa com um amigo depois silenciar e �car 
na escuta de Deus para perceber os sentimentos 
que estão ligados a palavra que te chamou 
atenção, com a palavra e o sentimento que 
experimentou re�etir para tirar proveito para a 
vida.

Agradecer ou pedir perdão dependendo o que 
estiver sentindo terminar com Pai Nosso e uma 
Ave Maria.

PASSOS PARA ORAÇÃO:
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ANO DO LAICATO

- POR FLÁVIO MEIRA FACO
LEIGO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DA DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

A ESSÊNCIA DO AMOR:
O CRISTÃO LEIGO E A 
TECNOLOGIA DIGITAL

E neste aspecto, a Igreja Católica não se omite. A CNBB e o 
Vaticano se utilizam amplamente destes meios. Até mesmo o 
Papa Francisco se mostrou aberto a esta prática. O Pontí�ce já 
admitiu, mais de uma vez, que não sabe utilizar muito bem 
Tabletes, celulares e notebooks, mas nem por isso é contra; muito 
pelo contrário, faz questão de manter uma relação estreita com os 
meios digitais.

E a nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim não é uma 
exceção. Nos últimos anos temos acompanhando a evolução da 
nossa Igreja particular aqui do sul capixaba. Um novo site, 
reformulado e atualizado diariamente, assim como o per�l e a 
página o�cial no Facebook, sempre com notícias, informações, 

A globalização estourou na virada do século. E com ela 
vieram os meios de comunicação digital, que 
abrangem hoje praticamente todo o planeta, 

praticamente revolucionando a forma como nos comunicamos. 
Com uma balança que penda para pontos positivos e negativos, 
uma coisa é certa: esta revolução digital é uma realidade e 
precisamos aprender a conviver com ela.

comunicados e uma sér ie de 
conteúdos ligados às paróquias, 
comunidades e ao clero diocesano. 

Há ainda o Instagram, servindo 
com o um grande álbum aberto, 
com as imagens que marcaram os 
eventos ocorridos na Diocese de 
Cachoeiro. Isto mostra o quanto a 
Diocese está empenhada em 
evangelizar. Até porque foi o que 
nos pediu Jesus no evangelho de 
São Marcos, cap. 16, versículo 15: 
“Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda a criatura”.  Mas 
nós vamos voltar a este versículo 
mais adiante.

Enxergando os “desconhecidos”
Talvez para algumas pessoas a 

utilização destes meios no seio da 
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Igreja não seja algo positivo. E a opinião delas deve ser levada em 
consideração, e mais que isso: deve ser respeitada. Para que haja 
diálogo, deve haver respeito, sempre. Mas não fugindo do 
contexto, o que provavelmente estas pessoas (que são contrárias 
a  uti l ização destes meios na Igreja)  tem como fator 
preponderante em suas opiniões são os malefícios que elas 
trazem. 

Incitação do ódio, calúnias, disseminação de conteúdos 
impróprios, pedo�lia. São razões palpáveis sim. Mas da mesma 
forma que os males, a proliferação de “coisas positivas” também 
acontece em uma velocidade espantosa. E é neste fator, os pontos 
positivos, que a Igreja Católica �nca a sua bandeira e se baseia 
para o anuncio do Evangelho.

Trazendo para a nossa realidade, as mídias utilizadas pelo 
Departamento Diocesano de Comunicação permitem que os �éis 
tenham um maior contato com a Diocese como um todo, “por 
inteiro”, por assim dizer. Por mais que o Bispo esteja sempre 
associado à Catedral e a paróquia a qual ela pertence (Paróquia 
São Pedro) acaba se destacando, há outras 42 paróquias em nossa 
Diocese de Cachoeiro. 

Há outros acontecimentos e eventos fundamentais para a 
nossa Igreja sendo realizados nos diversos municípios. Os meios 
de comunicação ajudam a revelar que a Diocese vai muito mais 
além do que só Cachoeiro de Itapemirim. O litoral, as montanhas, 
região serrana, a divisa com Minas Gerais e Rio de Janeiro, o 
interior. Todos, unidos, formam a essência da Diocese.

E é a utilização destas ferramentas que propiciam isto. Em um 
exemplo mais recente, as transmissões online das duas últimas 
ordenações presbiterais acontecidas em nossa Diocese, feitas 

através da rede social Facebook, 
proporcionaram para que mais de 
1 7  m i l  p e s s o a s ,  q u e  n ã o 
acompanharam as celebrações, seja 
pela distância ou por outros fatores 
particulares, pudessem assistir 
tanto ao vivo quanto à gravação na 
íntegra.

Cristo e as novas tecnologias
Mas de que forma compreender 

q u e  o s  p o n t o s  p o s i t i v o s  s e 
sobressaem sobre os negativos? 
Voltando a citação do Evangelho de 
São Marcos acima, no ano de 2017 o 
Depar tamento Diocesano de 
Comunicação ministrou uma 
o � c i n a  d u r a n t e  o  E n c o n t r o 
Diocesano de Comunicação, com 
grande participação de leigos 
atuantes em nossa Diocese. O tema: 
Catequese e Comunicação – Século 
21 e novas mídias.

R e s s a l t a n d o  d o i s  p o n t o s 
co nve r s a d o s  d u ra nte  a q u e l e 
encontro, o primeiro deles mostrava 
aos participantes que “somos todos 
c a t e q u i s t a s ”.  S e j a  e s t a n d o 
responsável por uma turma de 
iniciação cristã ou no trânsito indo 
para o trabalho, o cristão está 
catequizando. De que forma? 
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ANO DO LAICATO

O segundo ponto tocado durante a o�cina foi a seguinte: se 
Jesus retornasse hoje, de que forma ele se revelaria ao mundo? Na 
época, em Israel, ele falava nos templos e em praça pública, mas as 
cidades e a população eram consideravelmente menores. No 
século 21, nos aproximando dos 8 bilhões de pessoas, como Cristo 
conseguiria “pregar o Evangelho a todas as criaturas”? Sairia de 
porta em porta ou utilizaria a TV Aberta? Criaria um per�l no 
Facebook para atingir os jovens? O que Ele faria não temos como 
saber, mas sendo nós Igreja e templo de Cristo, de que forma 
estamos catequisando em nosso cotidiano? Como estamos 
levando o Evangelho aos quatro cantos do planeta?

Utilizemos as ferramentas à nossa disposição para mostrar ao 
mundo que ódio e o preconceito são minorias em meio a toda 
bondade que pode haver dentro do ser humano. Use estes meios 
para ser um ouvido amigo, um companheiro a quem está 

Sendo gentil, educado, proliferando sorrisos e disseminando o 
amor. Nem todos temos a vocação para seguir uma vida religiosa 
ou estar à frente de crianças ensinando-as. Mas o fato de você 
ajudar alguém necessitado, ouvir aquela pessoa que precisa de 
um conselho amigo, realizar algo concreto vindo do coração, isto 
o torna um catequista, alguém que dá o exemplo que Cristo nos 
pediu, “amando-nos uns aos outros”, como Ele nos pediu".

distante, para arrancar sorrisos, para 
visitar, mesmo através de palavras 
ditas ou escritas, aquela pessoa tão 
importante na sua vida. 

Vamos usar a globalização 
para nos unir na fé, assim como a 
Igreja Católica e a nossa Diocese 
tem feito. Façamos isso para nos 
aproximarmos uns dos outros, e não 
nos tornarmos pessoas distantes, 
desconhecidos que muitas vezes 
vivem sob o mesmo teto. 

Esta é uma missão dos 
Leigos. Isto é evangelizar, pois 
Evangelizar é espalhar amor e o 
amor é a essência do Próprio Cristo 
ressuscitado, que tamanho era o 
seu que morreu por nós.  
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Anuncie Aqui

conteceu na CEb Nossa Senhora das Graças no dia 08-A04-18 as 8hs a Primeira Eucaristia de 12 crianças que 
foram muito bem preparadas com muito carinho pelas 

catequistas Euza e Nair, que essas crianças continuem trilhando os 
caminhos do Senhor e abençoe nossas catequistas para 
perseverarem em seus trabalhos pastorais. Parabéns a toda a 
comunidade e que sejamos sempre luz na vida dos nossos irmãos. 

CPC da comunidade.

conteceu no dia 25 de abril de 2018 às 19:30 horas o primeiro encontrão de Círculos Bíblicos deste Aano na comunidade Santa Terezinha localizada no Bairro Baiminas, e estavam presentes as 
comunidades: São Judas Tadeu, Santa Terezinha, Mãe Rainha, São Paulo Apóstolo, São José, São 

José Operário, São Bento, Nossa Senhora do Carmo, Mãe Peregrina, São João Batista, Nossa Senhora da 
Glória, Jesus de Nazaré, Nossa Senhora da Paz e Nossa Senhora Aparecida.

Agradecemos a todos os envolvidos pelo empenho e dedicação principalmente na pessoa do Sergio 
Louzada coordenador paroquial de Círculos Bíblicos e sua esposa Graça Bissoli que conduziram de forma 
alegre e entusiasta o encontro.

Somos convidados a proclamar a fé e a recordar o sentido de nossa missão, para sermos uma igreja em 
saída e levarmos Jesus a todos os lares. Os que assumem esse projeto tornam-se agentes promotores da vida 
e servidores do bem comum, libertando as pessoas da força do mal.

Reforçando a nossa missão nos conscientizando cada vez mais que os Círculos Bíblicos são as veias �nas 
da Igreja, lugar de evangelização, visitação, encontro, cuidado e preservação.

Que o Senhor Jesus Cristo continue nos encorajando cada vez mais para seguirmos essa missão.
Edith Maria de Oliveira Paineiras – Comunidade “Mãe Peregrina”

Primeira Eucaristia CEB Nossa Senhora das Graças

Primeiro Encontrão de Círculos Bíblicos
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conteceu no dia 29 de Abril de 2018 no Seminário Bom Pastor o 2º Retiro de Espiritualidade da AParóquia São Pedro – Catedral.

2º Retiro de Espiritualidade
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PASSATEMPO

RECEITA DO MÊS

1. Torre o amendoim retire a casca
2. Coloque em uma panela, acrescente o açúcar e o leite condensado
3. Leve ao fogo e mexa até começar desgrudar do fundo da panela
4. Em seguida despeje em uma forma untada com óleo
5.  Deixe esfriar um pouco e corte em quadradinhos

PÉ DE MOLEQUE DE LEITE CONDENSADO
INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

- 500 g de amendoim            |           - 1 xícara de açúcar            |           - 1 lata de leite condensado

Anuncie Aqui

PO PI CA CA DEI BRIN RAS TE GUE FO TA TA BA

TO SA MEN CA RI A CA PES LÃO BA RO DEI LAS BAN

RA QUI NHA BAR IM DO MEN A TÃO QUEN LHA DRI QUA

Forme as palavras de acordo com o contexto junino.

Junho é o mês das 

Festas Juninas 

e de alguns santos.

Santo Antônio

13 de Junho
São João

24 de Junho
São Pedro

29 de Junho



CALENDÁRIO

Paróquia São Pedro - Catedral - Calendário de Junho de 2018



Festa de

São Pedro


