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O 
Convento de Nossa Senhora da Pe-
nha, com seu típico visual arquitetô-
nico e topográfico, a “casa edificada 
sobre a rocha” (Mt 7,24) que não se 

abala com os ventos que contra ela batem diutur-
namente, ultrapassa o universo dos tradicionais 
monumentos históricos e culturais frequentados 
por dezenas de milhares de pessoas que deles 
se aproximam, sedentas ou curiosas por um sa-
ber histórico-cultural de uma época. Este Con-
vento, impresso no coração do povo capixaba, 
se sobrepõe aos tradicionais monumentos histó-
ricos porque é um Santuário consolidado a par-
tir da mística e da espiritualidade protagonizadas 
pelo religioso franciscano, Frei Pedro Palácios. 

Frei Pedro Palácios, em sua primitiva gruta 
ao pé da colina e em comunhão com a popu-
lação daquela vila, certamente a exemplo dos 
primeiros Frades Menores que, “de dia andavam 

pelas aldeias e vilas, dedicando-se à vida ativa 
do apostolado, e à noite regressavam às grutas 
para a solidão da vida contemplativa”, lentamen-
te foi sacralizando a totalidade daquela colina, 
transformando-a num santuário de oração, de 
recolhimento, de escuta e meditação da Palavra 
de Deus. E neste processo, Frei Pedro e comu-
nidade, estiveram amparados pela intercessão 
materna da Mãe de Deus, visível no painel que 
representa Nossa Senhora das Alegrias, cantada 
e saudada pelo povo como a “Virgem da Penha, 
Senhora nossa, Ave-Maria!”.  

A sacralização de toda aquela colina se con-
solidou com a construção da ermida de São 
Francisco e a edificação da capela em honra de 
Nossa Senhora das Alegrias no cume daquele 
penhasco.  Assim, em 1570, sob a animação de 
Frei Pedro Palácios, celebrou-se a PRiMEiRa 
FESta DE nOSSa SEnhORa Da PEnha, 

“Ave, Maris Stella”
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sam, no alto daquela colina sagrada e aos pés da 
mesma Virgem da Penha, de geração em gera-
ção o povo de Deus continua a prolongar o eco 
do cântico do Magnificat: “Doravante todas as ge-
rações me chamarão bem aventurada” (Lc 1,48).   

Seguindo a sequência histórica, mais tarde foi 
anexado à capela da Virgem da Penha, também 
no alto do penhasco, o convento para a residên-
cia dos Frades Menores, com todas as carac-
terísticas de um eremitério franciscano. Uma re-
sidência para os Frades que, no dia a dia, não 
contam os degraus para acolher e rezar com os 
peregrinos, celebrar os sacramentos da Eucaris-
tia e da Penitência, anunciar a Palavra de Deus, 
abençoar e reenviar cada peregrino na sua mis-
são na Igreja e no mundo. E sempre sob o manto 
protetor da “Virgem feita Igreja”, no fim de uma 
jornada cansativa, os frades se recolhem no si-

lêncio da montanha para estudar, rezar, viver a 
fraternidade e descansar, porque a vida no dia 
seguinte recomeça muito cedo, com os primei-
ros sinais do sol nascente a despontar por sobre 
o mar, sol que recorda o Cristo, “Sol Nascente, 
que vem nos visitar” (Lc 1,78) e ser Luz no cami-
nhar de cada peregrino, pois quem o segue, “não 
anda nas trevas, mas tem a luz da vida” (Jo 8,12).    

Esta colina sagrada que há 444 anos sustenta 
no seu cume o grandioso farol “Ave, Maris Stella” 
(Salve, Estrela do Mar), farol que reflete a luz da 
alegria, da caridade, da misericórdia e da paz so-
bre cada peregrino, desejoso de ser ouvido na 
sua individualidade. E sabemos que a meta de 
cada peregrino, ao trilhar os caminhos e todos os 
espaços desta colina sagrada, não é ele mesmo, 
nem o histórico Convento da Penha, mas atingir o 
núcleo central do seu peregrinar que é o encontro 
com Deus, com seu Filho Jesus Cristo e sua Mãe 
Santíssima, pois aí todas as suas aspirações en-
contram respostas.

O peregrino da Virgem da Penha, ao caminhar 
ao encontro da gratuidade do amor misericordio-
so de Deus que continua a operar as mesmas 
maravilhas cantadas pela Virgem de Nazaré (Lc 
1,46-47), certamente experimenta em si as pa-
lavras do Papa João Paulo II, pronunciadas no 
Santuário de Belém em 1980: “O acolhimento do 

com a entronização 
da imagem dela no 
lugar onde, segundo 
antigas tradições, a 
providência de Deus 
quis que a Virgem 
Mãe das Alegrias ti-
vesse sua particular 
tenda entre nós. En-
quanto os anos pas-
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santuário, aberto a todos e em particular à mul-
tidão de pessoas que, na solidão de um mun-
do secularizado e dessacralizado, percebem no 
mais íntimo do seu coração a nostalgia e o fascí-
nio da santidade”.

E todas essas maravilhas se revelam esplen-
dorosamente na grandiosa festa de Nossa Se-
nhora da Penha, celebrada anualmente na Oita-
va da Páscoa, com todas as romarias, cânticos, 
procissões e outras expressões da fé do povo 
capixaba. Esta festa que congrega a Igreja do 
Estado do Espírito Santo e romeiros de outros 
Estados, abençoada pela generosa dedicação 
dos voluntários e voluntárias, como o apoio dos 
poderes civis e militares, é aqui sintetizada nesta 
Revista do Convento da Penha. Mas é impossí-
vel descrever e ilustrar em tão poucas páginas 
o sentimento desta multidão que aos milhares 
reza e acompanha com fé o Oitavário da Festa de 
Nossa Senhora da Penha, dias que, sem dúvida 
alguma, condensam e sintetizam a fé vivida e ce-
lebrada no silêncio de cada dia. E tudo o que se 
passa no silêncio do dia a dia da vida do Conven-
to de Nossa Senhora da Penha, com confiança fi-
lial depositamos no grande coração da Mãe, pois 
ela, mais do que ninguém, sabe “guardar no seu 
coração todas estas coisas” (Lc 2,51). 

Pessoalmente sou muito grato a todos os 

meus Confrades, o meu particular ‘Deus lhes 
pague’! Que vocês, caros Confrades, quais no-
vos eremitas-cuidadores do Santuário da Mãe 
de Deus e anfitriões de cada peregrino e pe-
regrina, possam estar sempre repletos do mais 
nobre sentimento franciscano por cada filho e 
filha que se aproxima do “altar da Virgem”: “É 
melhor guardar o Evangelho de seu Filho e des-
pojar o altar do que deixar o altar ornado e seu 
Filho desprezado” (1Cel 67).

“ave, Estrela do mar, 
Santa Mãe de Deus, 
Sempre Virgem Maria, 
Porta feliz do céu”.

Frei Fidêncio Vanboemmel, OFM
Ministro Provincial

colaboradores e co-
laboradoras e aos 
Amigos do Con-
vento da Penha. E 
mais, como primei-
ro responsável pelo 
cuidado dos cuida-
dores do Convento 
da Penha, quero 
manifestar a vocês, 
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A
bro esse texto com um verso de Mário 
Quintana: “No fim, tu hás de ver que 
as coisas mais leves são as únicas que 
o vento não conseguiu levar: um estri-

bilho antigo, um carinho no momento preciso, 
o folhear de um livro de poemas, o cheiro que 
tinha um dia o próprio vento”. Penso que o poeta 
fala que as coisas mais leves e sutis são aquelas 
que mais se eternizam porque fazem parte do 
arcabouço das lembranças que permanecem 
vivas na memória e no coração.

Depois dos últimos “vivas a Nossa Senhora da 
Penha” durante os festejos de nossa Padroeira, é 
sempre uma ocasião propícia para agradecermos 

tantas pessoas que, com empenho esmerado, 
dedicaram-se para que a festa acontecesse. Os 
voluntários não se doam, como sabemos, porque 
o trabalho é fácil, pouco exigente ou leve. Ao con-
trário, fazem trabalhos que exige grande abdica-
ção: do descanso, da família, do conforto da casa 
etc. Em certa ocasião, alguém já dissera: “Quem 
não quiser sofrer, que se isole!”. Pois bem, a Festa 
da Padroeira exige muito trabalho em equipe, diá-
logo constante, planejamento e espírito de fraterni-
dade: ninguém faz nada sozinho!

Vê-se, portanto, que não se assumem os tra-
balhos porque são fáceis. A missão é assumida 
justamente porque há uma boa razão: na grande 
maioria das vezes, é a gratidão a Deus e a Nos-
sa Senhora a razão principal desse profundo e 

“O que a MEMóRIA 
ama fica ETERNO”

Frei Valdecir Schwambach, OFM
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fiel engajamento de tantas pessoas, cujo número 
exato até teríamos dificuldades de expressar, pois 
tantos trabalham de forma direta, mas outros tam-
bém se engajam de forma mais indireta. No fun-
do, há uma confiança filial, um bonito sentimento 
de pertença: a casa é de todos e, portanto, todos 
somos responsáveis por essa casa que irá rece-
ber tantos outros devotos e devotas para prestar 
homenagem à Mãe de Deus e nossa!

Nesse ano de 2015, mais uma vez foi boni-
to ver tantos romeiros e fiéis subindo a Penha, 
participando das diversas missas e de tantas ro-
marias. Ocasiões estas sempre repletas de fé, 
espiritualidade, alegria e agradecimento. Pelo que 
vimos, um número bem maior de pessoas parti-
cipou dos festejos da Padroeira esse ano! Deus 
seja louvado por tudo o que vivemos.

Como em outros anos, acentuamos novamen-
te o tema da Paz. Mas também ganhou largo es-
paço o tema da família. A festa quis estar em co-
munhão com toda a Igreja, tanto a Igreja Universal 
que desde 2014 reflete sobre o tema da família e 
da Igreja no Brasil, que proclamou o ano de 2015 

como o ano da Paz. Cada vez mais, a Festa de 
Nossa Senhora da Penha tem se tornado momen-
to especial para difundir no coração das pessoas 
valores importantes para toda a vida: o valor da fa-
mília como um bem da sociedade, capaz de gerar 
pessoas do bem, cidadãos no sentido pleno da 
palavra e que contribuam para construir um “novo 
céu e uma nova terra”. A paz, tantas vezes lem-
brada, é um dom de Deus e compromisso nosso.

Nas alegrias pascais, a grande alegria dessa 
belíssima celebração da fé do povo capixaba. 
Festa da Penha é festa do povo, de todos os 
cantos do Estado e de fora dele. Celebramos a 
444ª edição dessa festa que já é patrimônio ima-
terial de um povo. Minha palavra é de gratidão 
aos voluntários do Convento, ao povo fiel e aos 
romeiros, aos bispos do Estado, presbíteros, di-
áconos, seminaristas e aos queridos confrades 
do Convento da Penha e da Província, principal-
mente os que vieram de São Paulo para, com sua 
presença fraterna, acolher o povo de Deus.

Como já dissera Adélia Prado: “O que a me-
mória ama fica eterno!”
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“I
aiá, você vai à Penha? Me leva, oi, me 
leva!” O refrão entoado anualmente duran-
te a romaria dos grupos de congo na Festa 
de Nossa Senhora da Penha revela bem a 

natureza da manifestação religiosa mais impor-
tante do estado do Espírito Santo e a terceira 
maior festa mariana do Brasil: fé, devoção, en-
contro, caminhada. Ninguém vai à Penha so-
zinho. Mesmo quem chega desacompanhado, 
traz na lembrança e no coração um sem nú-
mero de pessoas queridas, parentes, amigos 
e conhecidos, que são depositados em prece 
aos pés da Virgem da Penha, padroeira dos ca-
pixabas.

Todos vêm em Romaria: homens e mulheres 
de todas as idades, além de ciclistas, motociclis-

tas, deficientes, militares, bandas de congo, as 
dioceses do estado e as áreas pastorais da Ar-
quidiocese de Vitória. É a festa da confraterniza-
ção. São 09 dias de festa, a partir do domingo de 
Páscoa, em que mais de um milhão de pessoas 
se dirigem ao Convento da Penha para celebrar 
com Maria as alegrias do Ressuscitado. Mesmo 
muitas vezes sem se conhecer, todos que se 
encontram na festa se sentem familiares, ampa-
rados pelos cuidados de uma mesma Mãe que, 
neste ano de 2015, foi celebrada como “Maria: 
Mãe da Família, Santuário da Paz”.

Neste espírito, as páginas que seguem que-
rem levar a você o relato de algumas experiências 
vividas neste tempo de graça, desde o Oitavário, 
a acolhida dos frades franciscanos, as romarias, 
missas, e os incontáveis testemunhos de fé vi-
vidos nestes dias em que os olhos dos capixa-

Também VOCê vai à PENHA
Frei Gustavo Medella
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bas se voltam para colina sagrada de 
onde Nossa Senhora vela por todas 
as famílias do estado. Com certeza as 
imagens e textos que você terá pela 
frente vão encher seus olhos e seu 
coração. Tudo fruto do louvor e da 
gratidão de um povo criativo e apaixo-
nado, que expressa seu carinho filial 
através de muitas expressões de vá-
rias cores e muitos sons, com dança, 
música, gestos e orações. 

Atendendo ao pedido das bandas 
de congo, queremos levar você à 
Penha. Venha conosco! Desejo que 
seja uma leitura produtiva e que você 
sinta no coração uma parcela de to-
das as alegrias vividas durante a Fes-
ta da Penha 2015. Que a Virgem das 
Alegrias interceda por você e pela 
sua família. Tenha uma excelente lei-
tura. Paz e Bem!

A 
Festa de Nossa Senhora da Penha é uma das três 
maiores manifestações marianas do país (atrás so-
mente de Nossa Senhora Aparecida e do Círio de 
Nazaré).  É, sem dúvida, a mais antiga com 444 

edições seguidas e, por ser 100% devocional, destaca-se 
pela diversidade de suas romarias. Caravanas  de Norte a 
Sul do Estado do Espírito Santo se organizam para  homena-
gear a Mãe da Penha. “As romarias, a cada ano, reforçam o 
caráter extremamente devocional desta festa. É expressivo o 
número de pessoas que participam das romarias e diversas 
missas que compõem a festa”, explica o guardião do Con-
vento da Penha Frei Valdecir Schwambach. 

No total, são 11 romarias oficiais: a dos Cavaleiros, Milita-
res, Ciclistas, Motociclistas, Pessoas com Deficiência, a dos 
Homens, a das Mulheres, Marítima e as das dioceses de 
Colatina, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.  Ainda não 
formam uma romaria, mas as bandas de congo se reúnem 
no Dia da Padroeira e sobem o morro juntas numa demons-
tração de fé.  As pastorais sociais e os religiosos também 
têm celebrações exclusivas na Festa. 

As regiões pastorais da Arquidiocese de Vitória – a mais 
distante é a região Serrana – também são contempladas e 
têm um dia especial para participar do Oitavário (oito dias) da 
Penha.

Durante nove dias, a festa da Penha mobiliza as cidades 
da Grande Vitória e o que se vê é um vaivém constante nas 
escadarias do Convento da Penha: são os peregrinos em 
busca de graças ou pagando promessas.  As celebrações 
acontecem na capela do Convento  e as confissões na Ca-
pela da Penitência. Estima-se que neste ano – a festa trans-
correu de 5 a 13 de abril – um milhão e meio de pessoas 
participaram da Festa. Só a Romaria dos Homens, criada 
em 1958, levou mais de meio milhão para as ruas.

Neste ano, com base no tema geral da festa - “Maria, 
mãe da família, santuário da paz” – insistiu-se muito nos te-
mas da família e da paz, num esforço da Igreja local de tirar o 
Estado do Espírito Santo das primeiras posições do ranking 
nacional da violência.

ROMARIAS
fesTa das
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ROmaRia dOs HOmeNs



11

A 
maior manifestação devocio-
nal da Festa da Penha acon-
teceu no sábado, 11 de abril, 
entre as cidades de Vitória, 

capital do Estado, e a vizinha Vila Velha, 
onde está o morro da Penha e casa de 
Nossa Senhora. Uma multidão, calcu-
lada em mais de 500 mil pessoas, to-
mou conta das ruas para prestar essa 
homenagem à Padroeira do Estado. 
Hoje, a “Romaria dos Homens” existe 
apenas no título porque ela reúne toda 
a família capixaba. Há 64 anos, sim, ela 
reunia a grande maioria de homens, 
porque foi criada para estimular a parti-
cipação masculina na Festa da Penha.       

Essa gigantesca procissão, de 14 
quilômetros, teve início com a cele-
bração do envio feita por D. Rubens 
Sevilha em frente à Catedral de Vitória, 
às 19h00, e terminou no Parque da 
Prainha, com a Missa às 23h30, pre-
sidida por Dom Luiz Mancilha e con-
celebrada por D. Sevilha e D. Joaquim 
Wladimir Lopes Dias.

A concentração é feita na praça 
da Catedral. Quando os sinos da Ca-
tedral anunciam o início da romaria, 
a praça se torna um tapete de velas 
acesas. Aos poucos, um grupo de 
homens, conhecido como a “Corrente 
da Penha” ou “Guardiães da Penha”, 
abre caminho para o ‘Penhamóvel’ 
passar, especialmente nas ruas mais 
estreitas do Centro da capital.

O momento inicial é tão místico, 

tão emocionante, que as pessoas 
mantêm essa postura devocional do 
início até o final da romaria. Camise-
tas com a imagem da Virgem,  velas 
acesas, cantos, terços nas mãos, 
orações acompanham todos os gru-
pos de pessoas. Impossível, do alto 
do trio elétrico que acompanha a ima-
gem com os cantores e imprensa, di-
zer onde está o começo e onde está 
o final do grande cortejo. Mesmo no 
longo trajeto da rodovia Carlos Lin-
demberg. 

É importante destacar que somen-
te a cidade de Vila Velha não colo-
caria toda essa gente nas ruas, pois 
tem cerca de 500 mil habitantes. 
Mas a Grande Vitória, formada por 
sete municípios - Cariacica, Fundão, 
Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e 
Vitória - tem um total de cerca de 1 
milhão e 900 mil pessoas (segundo 
censo de 2014). Não bastasse isso, 
há romarias que vêm de todas as ci-
dades do Estado. Só para se ter uma 
ideia, a Romaria da Diocese de São 
Mateus, que celebrou no Campinho 
às 9 horas, trouxe mais de 40 ônibus 
de romeiros, e a Romaria da Diocese 
de Cachoeiro de Itapemirim, que cele-
brou às 15h00 no Campinho, trouxe 
mais de 50 ônibus e 5 micro-ônibus. 
Há romeiros que vêm a pé, por exem-
plo, de Guarapari, cidade litorânea 
próxima de Vila Velha. A procissão de 
Guarapari acontece há 36 anos e os 

mais de MEIO
MILHÃO Nas Ruas
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romeiros caminham aproximadamente 11 horas, 
sendo assistidos por uma equipe de apoio com 
socorristas e ambulâncias.

Neste ano, para garantir a segurança dos ro-
meiros da maior cidade desta região metropolita-
na, Serra, desde as 16 horas as vias Fernando 
Ferrari, Dona Maria Rosa, avenida Maruípe, José 
Cassiano dos Santos, Paulino Muller, avenida Vi-
tória, rua Henrique Novaes, Jerônimo Monteiro, 
Presidente Florentino Avidos e avenida República 
foram interditadas no sentido Centro.

Alguns devotos de Nossa Senhora demons-
tram a gratidão pelas bênçãos alcançadas, dis-
tribuindo velas dentro de suportes descartáveis 
para serem levantadas durante a caminhada. 
Mesmo que aqueles que não conseguem cami-

nhar, não deixam de fazer sua devoção esperan-
do a passagem da imagem de Nossa Senhora. 
Gritos de “Viva Nossa Senhora da Penha!” são 
ouvidos durante todo o trajeto. A Padroeira passa 
no Penhamóvel iluminado, criação do mecânico 
João Pinto, enquanto o povo se emociona. Por 
cima do Penhamóvel, uma coroa de ferro e uma 
cruz iluminada dão o toque especial à decoração. 
Ao todo, o carro fica com quatro metros e 30 
centímetros.

Neste ano, a segunda Ponte foi toda liberada 
para a romaria e a multidão tomou todas as faixas, 
assim como nas avenidas Carlos Lindenberg, Je-
rônimo Monteiro, Champangnat, rua Antônio Ata-
íde até chegar ao Parque da Prainha, que muito 
antes já estava lotado. A grande maioria dos ro-

as fotos foram tiradas no meio da 2ª Ponte. Do alto do caminhão de som, deu para se ter uma noção da       multidão na Romaria dos homens
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meiros retorna para sua casa depois de chegar 
à Prainha tomada e muitos só a terminam no alto 
do morro.

Frei Mário Tagliari reside em São Paulo e parti-
cipou pela segunda vez da Romaria. Assim como 
ele, outros frades que residem em São Paulo es-
tão acostumados a ver as estatísticas de multi-
dões na av. Paulista, que, com 3,3 quilômetros, 
reúne mais de 1 milhão de pessoas. “Não sei 
quais são as estatísticas daqui, mas o que vi foi 
pelo menos 3 paulistas durante todo o trajeto. É 
impressionante o que se vê nas ruas”, disse Frei 
Mário, opinião compartilhada por todos os paulis-
tanos que participaram da Romaria dos Homens.   

A Gruta de Frei Pedro Palácios na Prainha, a 
entrada do Portão Principal e o velário do Cam-

pinho são usados pelos romeiros para deixar as 
velas acesas que foram carregadas no percurso 
da romaria. Na Prainha, muitos peregrinos des-
cansavam os pés, os joelhos e as mãos, deita-
dos ou sentados no chão. 

Na celebração eucarística,  D. Luiz falou de 
duas famílias: a comunidade de fé e a família de 
sangue. “Assim como as primeiras comunida-
des, a nossa precisa ser uma comunidade pro-
fética, modelo para todos nós”, disse o Arcebis-
po. “Como o engenheiro projeta uma casa para 
construir, pensando em portas, janelas e tudo 
que precisa, assim deve ser nossa família, como 
a construção de um santuário”, completou. Já era 
madrugada, perto de 1h30, quando terminou a 
celebração.

as fotos foram tiradas no meio da 2ª Ponte. Do alto do caminhão de som, deu para se ter uma noção da       multidão na Romaria dos homens



14

ROmaRia das muLHeRes

festação tem o seu charme próprio:  reúne bele-
za, fé, alegria, devoção e muita cor.  

Com balões coloridos, elas se concentraram 
em frente ao Santuário do Divino Espírito Santo, 
outra casa franciscana em Vila Velha, e caminha-
ram por cerca de uma hora até o Parque da Prai-
nha. Segundo os organizadores, a Romaria colo-
cou cerca de 80 mil pessoas nas ruas e lotou o 
Parque da Prainha, num espetáculo belíssimo no 

as DONAS da FESTA

A
s mulheres também resolveram criar um 
momento especial na Festa e resolve-
ram caminhar com a Mãe de Jesus. 
Foi assim, a exemplo dos homens, que 

nasceu a Romaria das Mulheres.  Mas esta mani-

final de tarde de sol e céu azul em Vila Velha.
Antes da celebração eucarística, o guardião 

e reitor do Convento e Santuário da Penha, Frei 
Valdecir Schwambach, presidiu o último dia do 
Oitavário, num dos momentos de devoção mais 

belos da Festa. Neste ano, a família foi o tema 
durante esta celebração franciscana.

Dom Sevilha, sempre muito à vontade, con-
quistou as mulheres logo no início de sua homilia: 
“Eu tenho um recado para as mulheres que estão 
aqui e foi Jesus que mandou dar esse recado. Ele 
mandou dizer que você é linda!”, disse, receben-
do uma salva de palmas. “Você é linda porque é 
filha de Deus. Já viu o Pai achar a filha feia? (risos) 
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Você é linda de Deus. Você é linda porque é forte. 
Quantas mulheres cuidam sozinhas da família? 
Elas enfrentam, corajosas, todas as dificuldades 
fazendo o papel de mãe e pai”, acrescentou.

 “Ai da Igreja Católica se não fossem as mu-
lheres. (aplausos) Nós sabemos disso. Claro, às 
vezes criam alguns probleminhas (risos)”, brincou.

Para o bispo, o sentido de fazer a caminhada é 
caminhar com Deus e juntos. “Na primeira leitura, 
os apóstolos cristãos tinham um só Deus e uma 

só alma.  Este é o sonho de Deus. Este é o senti-
do da romaria, das procissões. Nós caminhamos 
juntos, caminhamos unidos num só coração, 
numa só alma. E Nossa Senhora no meio. Deus 
caminha conosco e nós caminhamos com Ele. 
E mais: não caminhamos sem rumo sem dire-
ção. Nós caminhamos para um lugar certo: para 
a casa de Deus, para um encontro com Deus. 
É para lá que caminhamos. E neste caminho da 

vida vamos superando as dificuldades e os pro-
blemas com a força de Deus”, explicou.

Segundo o bispo, o povo brasileiro, especial-
mente o capixaba, precisa de muita esperança. 
No caso do Espírito Santo, D. Rubens lamentou a 
liderança do estado na violência contra a mulher.  

Ele terminou a homilia apresentando “a mulher es-
pecial em sua vida”: Dª Judite Sevilha. Ele ainda brin-
cou com as mulheres: “Bispo tem mãe também!”. 

D. Sevilha ainda proporcionou outro momento 

de muita emoção quando deu um longo abraço 
e abençoou as meninas – Julia (4 anos) e Yara (5 
anos) – que fizeram uma homenagem a Nossa 
Senhora vestidas com o seu manto. Elas estavam 
acompanhadas pela mãe Lilian Pereira e avó que 
cumpriam uma promessa.  Uma das meninas 
teve câncer e foi curada e a outra está em pro-
cesso de cura. A celebração terminou com um 
pedido de paz.
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de LONGE, de PERTO, TudO  POR NOSSA SENHORA!
Mesmo distantes, as romarias das 

Dioceses de São Mateus, Colatina e Ca-
choeiro do Itapemirim fazem uma bela 
homenagem a Nossa Senhora. Para se 
ter uma ideia, no sábado, 11 de abril, o 
povo de Cachoeiro do Itapemirim lotou 
60 ônibus, 12 vans e 5 micro-ônibus para 
participar da Missa do Oitavário, às 15 
horas, enquanto os romeiros da distante 
São Mateus saíram de madrugada em 40 
ônibus para participarem da Missa das 8 
horas no Campinho.

Já a Romaria de Colatina, conduzi-
da pelo seu novo bispo Dom Wladimir 
Lopes Dias, participou da festa no do-
mingo, 12 de abril, também com mais 
de 30 ônibus.

Entre os romeiros de São Ma-
teus, no Norte do Estado, Adma 
Santa Rosa Pestana já perdeu a 
conta de quantas vezes se juntou 
à sua comunidade para prestar ho-
menagem à Virgem da Penha. Para 
ela, a Mãe de Jesus é a imagem da 
superação e modelo na sua vida. 
“Maria é guerreira, forte. Ela inter-
cede por nós, como no milagre de 
Caná da Galileia”, conta a peregrina, 
que na comunidade faz “um pouco 
de tudo”, atuando na catequese, 
pastorais e celebrações.

Segundo Adma, quando se  sen-
te frágil, busca forças em Nossa Se-
nhora da Penha. “Foi assim quando 

perdi meu esposo”, diz, revelando 
que novamente a sua família se vê 
diante de outra provação com a do-
ença de seu pai: “Vejo como minha 
mãe é forte nessa hora, mas o se-
gredo é Nossa Senhora”. Para ela, 
a verdadeira fé é aquela que se vive 
na provação. “É muito fácil dizer que 
tenho fé quando a gente está bem, 
feliz. A prova da fé é dada no mo-
mento da dor”, ensina. Como coor-
denadora da pastoral familiar, Adma 
lamenta a “desfiguração” da família 
hoje: “Os valores foram substituídos 
por bens materiais”. Ela, contudo,  
tem muita esperança na Igreja e na 
condução do Papa Francisco.

adma, PEREGRINA fieL
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Em sua primeira Festa da Penha como o bispo da Diocese 
de Colatina, Dom Wladimir Lopes Dias convocou as comuni-
dades para desenvolverem ações missionárias em busca da 
paz nos locais mais violentos da área abrangida pela Dioce-
se, que, segundo ele, são os municípios de Colatina, Baixo 
Guandu e Linhares. Para Dom Wladimir, é preciso falar de 
Deus, principalmente para as pessoas que não o conhecem. 
“Que a Palavra que escutamos a cada domingo seja colocada 
em prática na nossa família, na nossa comunidade, no nos-
so ambiente de trabalho. Não tenhamos medo de anunciar o 
Ressuscitado, não tenhamos medo de partilhar a nossa fé, a 
nossa esperança e o nosso amor a Nossa Senhora. Vamos 
sempre ser testemunhas da Palavra do Senhor. Quero no ano 
que vem entregar neste altar o troféu da paz e assim o faremos 
se cada um ajudar um pouco nesta construção”, disse.

Abadia Vieira veio de Canaã dos 
Carajás, no Pará, com seu marido. 
Segundo ela, na primeira vez que 
esteve no Convento ficou muito 
emocionada. Rezou para Nossa Se-
nhora da Penha por uma comadre 
que estava com câncer e, com a 
sua cura, voltou para agradecer. “Eu 
participo de festas em vários locais 
do Brasil, mas nessa é possível per-
ceber que as pessoas participam 
pela fé e devoção mesmo, a religio-
sidade do povo capixaba é muito 
forte. Ano que vem quero voltar e 
trazer a minha neta”, disse.

da TeRRa dO 
CíRIO DE NAzARé

de LONGE, de PERTO, TudO  POR NOSSA SENHORA!
PedidO de PaZ

Pe. Emilio Gonzalez 
Escalada

Frei Mário Stein, 
Frei Gilson e Frei Mário
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Cerca de 15 mil motociclistas se 
concentraram na Praça Costa Perei-
ra, em Vitória, de onde partiram até 
a Prainha. Em poucos instantes, a 
avenida Jerônimo Monteiro já estava 
completamente tomada pelos parti-
cipantes. Durante o percurso, eles 
pediram paz no trânsito, fizeram bu-
zinaços como vivas a Nossa Senho-
ra. No trajeto, principalmente na Ro-
dovia Carlos Lindemberg, eles foram 
saudados pelas pessoas dos bairros 
que foram às ruas para ver a romaria.

mOTOcicLisTas

uma DéCADA de Fé e LuTA

ROmaRia das PessOas cOm deficiêNcia

 Pela 10ª vez consecutiva, a Romaria das 
Pessoas com Deficiência marcou presença 
na Festa da Penha. Realizado desde  2005, o 
ato e Missa reúnem diversas instituições que 
prestam apoio aos deficientes e seus familia-
res no Estado do Espírito Santo.  Ao falar dos 
10 anos, Pe. Carlos Pinto elogiou as pessoas 
que participam dessa manifestação religiosa 
e espaço de lutas. “Parabéns para vocês que 
saíram de suas casas e estão aqui superando 
desafios nesta homenagem a Nossa Senhora. 

Vocês que não medem esforços para oração, 
para intercessão, para reivindicar direitos e 
para buscar novas condições. Isso só é possí-
vel, irmãos, para aqueles que acreditam. Para 
aqueles que não acreditam que uma esperança 
é possível, esses se trancam dentro de casa 
e ficam de braços cruzados. Não vão à luta. 
Mas vocês acreditam! Vocês buscam! Vocês 
interpelam as autoridades, a própria Igreja, a 
sociedade, para que possam escutar a voz de 
vocês”, disse o celebrante. 
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A primeira romaria da Festa da Pe-
nha, no dia 5 de abril,  é a dos Cava-
leiros e reuniu cerca de 2 mil pessoas. 
Muitos grupos vieram de cidades dis-
tantes e se concentraram no domingo, 
às 8h30, em Cobilândia. Dali, partiram 
para a Prainha, onde  foram recebidos 
por Frei Jeâ Paulo Andrade e Frei Pedro 
Engel. Depois de um momento de ora-
ção, os frades do Convento da Penha 
deram a bênção e pediram a proteção 
da Virgem da Penha para os romeiros 
retornarem em paz às suas casas.

cavaLeiROs

eNcONTRO de GERAçõES
ROmaRia dOs cicLisTas

 Aos 86 anos, o sr. Alcides Laurenti participou 
de quase todas as Romarias dos Ciclistas e o pe-
queno Artur gostou da sua primeira experiência. 
Em onze anos da romaria, o número de participan-
tes cresceu muito neste ano, chegando, segundo 
cálculos dos organizadores, a perto de 5 mil.

Os ciclistas fizeram um percurso de Cobilân-
dia ao Convento em duas horas. A concentra-
ção se deu em Cobilândia, às 8h30, onde foram 
enviados pelo Pe. Lúcio Lameira Bravim, da Pa-
róquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 
e foram acolhidos na Prainha por Frei Gustavo 

Medella, Frei José Luiz Alves e Frei Mário Tagliari. 
 “Estamos todos a caminho e sairemos daqui 

hoje abençoados se formos, como nossas bicicle-
tas, sinal da presença de Deus”, disse Frei Mário 
Tagliari.

O pequeno Artur veio com o pai, Marcos Antô-
nio, e não queria sair da bicicleta. Segundo Mar-
cos, é uma forma de educá-lo para um meio de 
transporte sadio e para uma devoção importante 
na vida. No meio dessas gerações, está a jovem 
Vanessa Silva Moreira, que acha uma combinação 
perfeita: devoção a Maria e diversão. 
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Neste ano, foram recolhidos alimentos não-pere-
cíveis durante a Festa da Penha para serem doa-
dos através da Família Vicentina.
Em nove dias, foram arrecadadas mais de 3 tone-
ladas de alimentos, que os Vicentinos se encarre-
garão de doar para as famílias mais necessitadas. 
Para Seu Antônio Cardoso, que acompanhou as 
doações desde o primeiro dia, a quantidade sur-
preende. “Não tínhamos uma meta estabelecida, 
mas estamos surpresos com todo esse alimento. 
O povo é generoso quando tem pela frente uma 
boa causa”.

C
om o pedido de paz, as pastorais so-
ciais da Arquidiocese de Vitória home-
nagearam a Padroeira no seu dia (13/4) 
com a celebração eucarística às 10 

horas no Campinho. O padre Anderson Gomes, 
coordenador de pastoral e presidente da celebra-
ção, também falou sobre a paz. Ele lembrou o 
índice de violência no Espírito Santo que chega 
a 39 homicídios a cada 100 mil habitantes, en-
quanto a média do Brasil é de 20 por 100 mil. 
“A nossa sociedade pede um tempo de reflexão. 
Não soubemos lidar com o crescimento desor-
denado da nossa população, e isso se reflete na 
violência existente hoje”.

Com base no documento da Campanha 
da Fraternidade deste ano, Pe. Anderson refle-
tiu sobre a necessidade do diálogo entre Igreja 
e sociedade. Segundo ele, a Igreja, através das 
pastorais sociais, assume um papel que deveria 
ser de competência do Estado. “A Igreja presta 
assistência aos necessitados e oferece atendi-
mento aos doentes, pelo fato de assumirmos a 
nossa condição de cristãos comprometidos com 
o bem do próximo. Devemos olhar o exemplo de 
Jesus que veio para servir, usar todo o seu poder 
se colocando a serviço”.

Para ele, a sociedade precisa de uma refor-
ma completa em suas estruturas para que a mu-
dança aconteça, pois sem uma família e sem um 
sistema político eficaz, a sociedade irá à falência. 
“Estamos aqui para suplicar a Deus que nos ensi-
ne a ser família e nos organizarmos em socieda-
de. A Igreja pede, clama, nós não podemos per-
der a esperança. Nosso papel é rezar para que as 
famílias sejam santuário da paz”.

Durante a manhã, os fiéis foram convidados 
a assinarem o documento pela reforma política, 
liderado pela CNBB e outras 100 entidades.

Ao final da celebração, as pastorais sociais 
foram representadas por suas bandeiras, e uma 
família carregou a bandeira da paz, simbolizando 
o tema da Festa da Penha deste ano, “Maria, mãe 
da família, santuário da paz”.

PASTORAIS sOciais Pedem PAz

dOaÇÃO de aLimeNTOs
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C
itando o Papa Francisco, que instituiu em 
2015 o Ano da Vida Consagrada, o bispo 
auxiliar da Arquidiocese de Vitória, D. Ru-
bens Sevilha, foi bem claro na Missa aos 

religiosos, religiosas e seminaristas na Festa da Pe-
nha: a vocação do religioso é fazer os outros felizes. 

“Mas o mundo está carente de alegria verdadei-
ra, alegria de Deus. Não essa alegria da pele, da 
carne, onde basta uma cervejinha a mais para ela 
brotar. Tem gente que basta ir no shopping para 
ficar todo alegrinho. Mas isso passa logo”, disse, 
acrescentando que os consagrados são sinais de 
outra alegria. “E esta alegria está em ter. E não ter 
qualquer coisa, mas ter tudo. E esse tudo se cha-
ma Deus. O religioso consagrado é aquele em que 
Deus é tudo para ele. Se tenho tudo, não me inte-
ressa mais nada. A renúncia vem aqui. Eu já tenho 
tudo, por isso não me interessam outras coisas”, 
explicou, lembrando que é neste contexto que o re-
ligioso professa os três votos evangélicos: pobreza, 
obediência e castidade.

Segundo D. Sevilha, Nossa Senhora é modelo 
para os consagrados. “Ela assinou um cheque em 
branco para Deus”, disse.

D. Sevilha disse que alguém poderia dizer: 
“Coitados, os religiosos não têm vontade pró-
pria!”, mas o bispo lembrou que, no casamento, 
o casal também renuncia à sua vontade própria. 
“Nós, nessa vida, vivemos para Deus. O religioso 
deixa se conduzir por Deus”, frisou, citando um 
pensamento de D. Luciano Mendes de Almei-

a VOCAçÃO dO ReLigiOsO 
é FAzER Os OuTROs FELIzES

Residindo desde 2013 em 
Cuiabá, em Mato Grosso, 
Frei Atamil Vicente de Cam-
pos voltou ao Convento da 
Penha, sua residência ante-
rior, para participar da Festa 
da Penha. “É sempre muito 
emocionante estar aqui. Sou 
muito agradecido pela inter-
cessão de Nossa Senhora 
em muitos momentos de 
minha vida. Além disso, te-
nho uma origem mariana por 
causa da devoção de meus 
pais”, confessou o frade da Província da Imaculada em 
missão no Mato Grosso. “Depois é sempre muito bom 
voltar aqui. Esse povo capixaba tem um carinho e uma 
piedade muito grande por Nossa Senhora da Penha”, 
elogia o frade. “Através de Frei Pedro Palácios, Maria 
escolheu esse penhasco para sua morada. E o povo 
capixaba honra essa escolha de Maria. Hoje, a gente 
pode dizer que existem tantos Freis Pedros Palácios nas 
pessoas de tantos voluntários e frades que passam por 
aqui”, acredita.

da: “Descobri que o céu é fazer os outros felizes”. 
“Por isso que religioso é feliz. Frade, freira, todos 

são felizes. Pelo menos deveriam ser. O religioso 
não quer ser feliz, ele quer fazer os outros felizes. 
Esta é a missão dele”, observou, lamentando que 
muitos conventos parecem “purgatórios”. No final, 
ele deixou um questionamento: A sua comunidade 
religiosa é um céu? Sua família é um céu?

O missiONáRiO
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transporta a imagem de 
Nossa Senhora durante a 
Romaria dos Homens. Ele 
ajuda a montá-lo todos 
os anos, junto com mais 
nove homens.

“Em novembro eu tive 
um aneurisma. Maria me 
pegou no colo, foi ao filho 
Jesus e disse que não era 
a minha hora. Me salvou. 
É por isso que eu recebi 

essa graça”, diz agrade-
cido.

Maria José Tabach faz 
parte da organização da 
Romaria das Mulheres há 
20 anos. Ela coordena um 
grupo de cerca de 100 
voluntárias. “Cada ano a 
gente quer trabalhar mais. 
É a fé que move a fazer 
esse trabalho. É um traba-
lho de coração”, revela.

“A 
identidade cristã 
é o serviço, não 
o egoísmo. So-
mos chamados 

para servir. Ser cristão não 
é uma aparência ou uma 
conduta social, não é ma-
quiar a alma, para que seja 
um pouco mais bonita. Ser 
cristão é fazer o que Jesus 
fez: servir”.

A frase do Papa Fran-
cisco cai como uma luva 
para os voluntários que tra-
balham na Festa da Penha. 
O guardião do Convento 
da Penha, Frei Valdecir 
Schwambach, sabe que 
pode contar com o serviço 
de 300 devotos de Nossa 
Senhora. Esse exército de 
voluntários está sempre 
pronto para entrar em ação 
durante os nove dias. Mui-
tos iniciam esse trabalho 
alguns meses antes, quan-
do a festa começa a ser 
preparada, como é o caso 
do médico Osmar Salles 
(veja página ao lado).

Não dá para falar de to-
dos, mas alguns exemplos 
mostram um pouco do tra-
balho que fazem.   

É o caso do voluntário 
José Dal’Col, que traba-
lha na construção do “Pe-
nhamóvel”, o carrinho que 

vOLuNTáRiOs

“um TRABALHO 
de CORAçÃO”

Os voluntários durante as celebrações

alegria e devoção no trabalho pela Penha
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M
ais do que um trabalho voluntário, confeccio-
nar o terço gigante, que é posto entre as pal-
meiras do Campinho, é uma devoção para o 
médico obstetra Osmar Salles, 59 anos, um 

ritual que vem repetindo há 18 anos.
No dia 4 de abril, às 10 horas, Osmar e sua equipe 

de voluntários apresentavam ao povo a nova confeccão 
do terço, que se orienta pelo tema escolhido da Fes-
ta. Este ano, a medalha trouxe Maria orante e o crucifi-
xo lembrou o Cristo Ressuscitado. “Com a imagem de 
Nossa Senhora eu faço uma referência às mães oran-
tes. A cruz simboliza um pé no chão e a cabeça voltada 
para o céu. Braços curvos elevados, lembrando o Cristo 
ressuscitado. Nessa ressurreição, as fotos colocadas 
na cruz simbolizam as pessoas que renovaram a vida 
pela fé e pela ressurreição e aquelas que ainda precisam 
dessa renovação. O Cristo, no centro, lembra o Bom 
Pastor, mas não carrega uma ovelha, mas um ser hu-
mano. Com isso, queremos simbolizar que ele carrega 
as nossas dores e mas também nos dá esperança na 
ressurreição”, detalha o idealizador do terço gigante.

Desta vez, Osmar contou com a doação de 4 mil 
marmitas de alumínio, 1.200 cds, 2.500 botões de rou-
pa e 1.200 forminhas de alumínio para decorar as con-
tas do rosário e com a ajuda de amigos. “Conto todo 
ano com 20 pessoas para me ajudar na montagem des-
te terço”, afirmou.

Segundo Osmar, as contas, foram feitas com um 
material reflexivo, simbolizando a vida com fé que se 
transforma em luz. “Os materiais usados refletem a luz 
e a nossa ideia para o terço deste ano foi no sentido de 
mostrar que quem tem fé acaba criando uma luz dife-
rente no meio onde vive. Quem tem fé é percebido pela 
luz que emite, uma luz própria e que ilumina o ambiente 
onde está”, disse Osmar.

Para ele, o terço é a história da salvação decifrada. “No 
terço, você abraça a fé, do anúncio à ressurreição”, lem-
brou Osmar, demonstrando alívio e alegria de ver mais uma 
vez a sua obra de arte sendo admirada pelos milhares de 
fiéis e romeiros que sobem ao Morro da Penha.

TeRÇO

CATEQuESE 
Nas PALMEIRAS
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Maria da Penha Fachetti de Mora-
es Parker é devota de Nossa Senho-
ra. Nem precisaria dizer isso. O nome 
já diz tudo. Ela ganhou o nome por 
causa de uma promessa de sua mãe, 
que havia passado por uma gravidez 
de risco quando nasceu seu irmão. 
Quando ficou grávida novamente, 
ela pediu a Nossa Senhora a graça 
de uma gravidez tranquila. Como pro-
messa, daria o nome de Maria da Pe-
nha e batizaria a criança no Convento: 
“Minha mãe contava que eu não nas-
ci, mas escorreguei como um quiabo”. 
Hoje, Maria da Penha reserva as sex-
tas-feiras para subir o Morro da Penha 
a pé enquanto reza o terço. “Eu me 
sinto uma filha de Maria. É difícil fa-
lar de uma experiência espiritual, mas 
eu só posso dizer que, ao longo da 
minha vida, essa devoção só ajudou 

na minha fé, mesmo quando passei 
por provações difíceis”, conta Maria 
da Penha, referindo-se às três cirur-
gias que seu marido Álvaro passou 
e o drama que seu pai viveu quando 
ainda bombeiro. “Há certas experiên-
cias na vida que chamamos de mila-
gres e isso aconteceu comigo”, diz. 

Maria da Penha diz que tem mui-
tos amigos evangélicos e que não 
tem problemas em participar de suas 
celebrações. “Mas não consigo en-
tender por que eles não têm esse 
devotamento por Maria. Na minha 
cabeça, o menino Jesus precisou 
de uma mãe para nascer, alguém 
limpou o seu bumbum, deu mama-
deira, cuidou dele quando ficou do-
ente. Eu sei o que é ser mãe porque 
tenho um filho. Ser mãe é uma coisa 
tão especial”, lamenta, recordando 

HisTóRias de fé

PELA ajuda da MÃE
Auzilha Casotti era freira 

da Congregação das Irmãs 
de Santa Catarina até o dia 
em que, aos 40 anos, resol-
veu deixar essa missão para 
assumir outra ainda maior: ser 
mãe de duas crianças órfãs. 
“Foi um momento difícil, mas 
eu sabia que poderia contar 

com a ajuda da Mãe de Deus. 
Então, hoje, com os filhos 
criados - um tem 37 e outro 
38 anos - venho aqui para 
agradecer Nossa Senhora”, 
diz Auzilha, aos 82 anos. 

Filha de italianos, Auzilha 
estava no Colégio das Irmãs 
de Santa Catarina em Santa 

Teresa, onde resolveu seguir 
a vida religiosa. Ali ficou por 
20 anos até assumir nova 
missão. “Me aposentei na 
Prefeitura de Vitória e pude 
criar duas crianças que nunca 
me deram um aborrecimento 
sequer. Quer mais graça do 
que isso?”, pergunta.

simPLesmeNTe MARIA DA PENHA

que quando era criança não gostava 
do seu nome. “Hoje eu acho o nome 
mais lindo do mundo”. Sua devoção 
pela Penha é tanta que já pediu para 
o marido cremar o seu corpo quando 
morrer e espalhar as cinzas pelas ma-
tas do Morro da Penha.

Subindo as escadarias do Convento 
com a imagem de Nossa Senhora da 
Penha, a advogada Maria Aparecida 
Campos Gomes participou da Missa 
dos advogados e Serventuários da Jus-
tiça no dia 9 de abril. Para ela, mesmo 
que alguns se julguem “deuses e donos 
da verdade”, os advogados têm moti-
vos de sobra para estarem com Nossa 

Senhora da Penha. “Precisamos de for-
ças na nossa árdua caminhada. Só ela 
pode ser a nossa retaguarda diante dos 
obstáculos e dessa opressão que hoje 
está muito grande. Precisamos, na nos-
sa profissão, de sabedoria e humilda-
de”, reconheceu. A Missa foi celebrada 
na Capela do Convento por Frei Paulo 
César Ferreira. 

advOgadOs PELA SABEDORIA
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da Penha deu a bênção aos instrumentos.  “Que 
ao voltarem, vocês levem essa bênção porque 
aqui vocês podem ter certeza que recebem a 
bênção e nossa acolhida também”, disse, emen-
dando. “Que Deus dê mais música, felicidade e 
arte para vocês!”.

Mestre Pego agradeceu especialmente a Frei 
Valdecir. “Mais uma vez queria agradecer a opor-
tunidade. Sei que a Igreja é uma instituição, mas 
é uma instituição feita de pessoas e eu queria di-
zer que, depois que ‘uma certa pessoa’ chegou 
ao convento, as bandas de congo tiveram muito 
mais abrigo, muito mais acolhida. Todo ano eu 
falo isso, frei, e é graças à sua acolhida. Como 
você é de Santa Catarina, costumo dizer que  
São Benedito e Santa Catarina se encontraram 
no Convento”, brincou Pego.

Atualmente há 67 grupos que se concentram 
de Anchieta, no Sul do Estado, até Linhares, no 
Norte, com grande atuação nos municípios da 
Grande Vitória.

O
s tambores e casacas soaram fortes 
no Campinho para homenagear Nos-
sa Senhora da Penha, no dia da Pa-
droeira do Espírito Santo. Todo ano, a 

Festa da Penha inclui esta homenagem na sua 
programação e todas são acolhidas com muito 
carinho pelo guardião do Convento, Frei Valdecir 
Schwambach.

Segundo mestre Alberto Pego, da “Tambo-
res de Jacarenema”, as bandas de Congo são  
a manifestação mais típica do Estado do Espírito 
Santo. “Outros estados têm samba, congada etc. 
Mas banda de congo só tem aqui. Ela é original 
daqui. E não é das classes mais favorecidas. As 
bandas de congo surgiram do encontro das cul-
turas excluídas, dos índios e dos negros, e ela 
luta, com muito custo, para sobreviver porque foi 
abandonada pela alta sociedade. Essa cultura 
encontrou na Igreja uma fonte de proteção, isso 
muito séculos atrás. Então, esse reencontro das 
bandas com Nossa Senhora da Penha, com o 
Convento, com a Igreja, é muito importante por-
que vai de encontro com as nossas raízes. Um 
povo que cultiva as suas raízes é um povo que 
tem condições de prosperar. Estamos muito feli-
zes por estarem aqui mantendo as nossas tradi-
ções vivas”, disse Pego.

Frei Valdecir convidou todos os grupos para 
subirem ao palco do Campinho e pediu que to-
cassem dois cantos já tradicionais: “Ia Ia Você vai 
a Penha” e “Maria de Nazaré”. Depois  guardião 

cONgO

O REENCONTRO dO CONGO 
cOm NOssa SENHORA DA PENHA
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Mãe, não quero nada,
Vim apenas te ver. 

Não leves a mal que eu esqueça 
os pedidos que me fizeram para eu te fazer.

Não é egoísmo, Senhora, e a prova é que não farei 
também nenhum pedido para mim, nem desejo serenar-me, 
contemplando teu rosto sereno. 

Em nome de todos os homens que vivem te suplicando, 
em nome de todos os irmãos que já se aproximam de ti 
de mãos estendidas, deixa que eu esqueça um momento 
o vale de lágrimas, a terra das tristezas, 
nossa miséria de mendigos, 
nossa pobreza de criaturas, 
nossa tristeza de pecadores, 
para saudar-te, Rainha dos Anjos, Virgem-Mãe de Deus! 

Bendito seja o Criador de tuas mãos sem mancha 
por onde passa toda a luz 
que tomba sobre a escuridão dos homens! 

Bendito seja o Criador de teu olhar boníssimo que tem o dom 
de acender a esperança das almas desalentadas, nos corações 
em desespero, à beira do abismo, do irremediável, do fim! 

Bendito o Criador de tua sombra suavíssima, pois já notei, 
Mãe querida, que basta a tua lembrança, o teu perfume 
para encher a solidão da vida, a solidão do homem. 

Mãe, não quero nada. 
Vim apenas te ver. 

Dom Helder Câmara
(Oração feita por D. Rubens Sevilha no 5º dia da Festa)

MÃE, NÃO 
queRO NADA

ORaÇÃO
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N
o domingo de Pás-
coa, 5 de abril, repe-
tiu-se pela 444ª vez a 
grande homenagem 

à Mãe de Deus como queria 
o franciscano Frei Pedro Palá-
cios. O Ministro Provincial Frei 
Fidêncio Vanboemmel presidiu 
a Celebração Eucarística que 
marcou a abertura da Festa da 
Penha como fez Frei Pedro Pa-
lácios em 1571.

A equipe de músicos e can-
tores formada para a Festa, sob 
a liderança de Frei Florival Tole-
do e Frei Paulo Ferreira, esteve 
impecável. Já o guardião do 
Convento da Penha, Frei Val-
decir Schwambach, presidiu o 
Oitavário, o momento devocio-
nal franciscano que antecedeu 
a Santa Missa. Sempre muito à 
vontade, ele acolheu com cari-
nho os fiéis devotos da Penha. 
Na abertura, um momento sem-
pre emocionante e belo é a pro-
cissão com a imagem de Nossa 
Senhora da Penha, que sai em 
procissão da Capela São Fran-
cisco de Assis, a residência 
de Frei Pedro Palácios e onde 
o piedoso frade foi encontra-
do morto no dia 1º de maio de 
1971, até o altar do Campinho.

Esse momento de oração 
começou  às 14h30 e é com-
posto de cantos a Nossa Se-

nhora; súplicas pelos mistérios 
realizados a Maria, Mãe de Je-
sus na devoção que Frei Pedro 
Palácios trazia consigo; ladainha 
de Nossa Senhora, orações e 
bênção. Neste ano, a cada dia 
do Oitavário, os frades refletiram 
sobre o tema da festa: “Maria, 
Mãe da Família, Santuário da 

Paz!”. O guardião Frei Valdecir 
falou sobre o tema da festa e 
lamentou que dentro dos lares 
haja mais batalhas do que paz. 
“Como entender a  concorrên-
cia ou a rivalidade entre marido 
e mulher, entre filhos?  É estra-
nho dizer isso, mas acontece.  
Não queremos isso. Queremos 

1º dia dO OiTaváRiO

MINISTRO PROVINCIAL abRe 
a 444ª FESTA DA PENHA
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paz e queremos comunhão”, 
orientou.

Às 15 horas teve início a 
Santa Missa, presidida por Frei 
Fidêncio e concelebrada pelos 
sacerdotes da área pastoral de 
Vila Velha, entre eles os frades 
do Santuário do Divino Espírito 
Santo, frades do Convento da 
Penha e da Província da Ima-
culada.

“Nós, nesta tarde nos en-
contramos neste Campinho. 
Não é um Campinho qualquer. 
Para vocês, povo capixaba, este 
Campinho é terra sagrada, um 
espaço para ficar mais perto da 
Mãe de Deus e louvar o Senhor 
da Vida”, disse Frei Fidêncio em 
sua homilia, solenidade da Pás-
coa. “A vida e a ressurreição se 
manifestam onde homens e mu-
lheres estão cheios da presença 
de Deus”, disse no final. Por mo-
tivos de saúde, Frei Fidêncio não 
ficou até o final da festa.Frei Valdecir Schwambach, o guardião do Convento da Penha
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O 
segundo dia da Fes-
ta da Penha (6/4), 
conhecida como 
Pasquela, que sim-

boliza o prolongamento do pró-
prio domingo de Páscoa, foi de-
dicado aos fiéis e romeiros da 
Região Serrana do Estado do 
Espírito Santo, a mais distante 
de Vila Velha, onde está situ-
ado o Santuário da Virgem da 
Penha. 

O dia, apesar de nublado, 

esteve muito abafado, mas não 
impediu que milhares de fiéis 
viessem ao Campinho do Morro 
da Penha para a principal Ce-
lebração Eucarística do dia e o 
momento devocional francisca-
no do Oitavário.

Pe. Márcio Almeida Ghil, da 
Paróquia São Sebastião da ci-
dade de Afonso Cláudio, presi-
diu a Santa Missa, tendo como 
concelebrantes sacerdotes das 
cidades desta região pastoral, 

os frades do Convento e da 
Província. 

Pe. Márcio confessou que 
desde o momento que foi con-
vidado para presidir a celebra-
ção, ficava imaginando como 
seria isso numa segunda-feira 
às 15 horas. E ele se surpre-
endeu. “Hoje, o que a gente 
consegue ver é essa multidão 
de pessoas que veio venerar a 
Nossa Senhora da Penha por-
que sabe da importância de 

2º dia dO OiTaváRiO

O LugaR de MARIA 
em NOSSAS VIDAS



31

Maria em nossas vidas. Ela é 
profunda conhecedora de Deus 
e nos ensina, com o seu jeito 
simples, a amar a Deus”, con-
tou Pe. Márcio.

Segundo o presidente da 
celebração, Maria recebeu um 
presente de Deus ao ser es-
colhida para ser a mãe de Je-
sus. “Era alguém que conhecia 
Deus e se submetia à sua von-
tade. Ela demonstrou ser uma 
mãe devota, amorosa e prote-
tora. Nesse sentido, ela foi um 
exemplo para todas as mães”, 
acrescentou fazendo referência 
ao tema da festa:  “Maria, Mãe 
da Família, Santuário da Paz!”. 

mOmeNTO devOciONaL
Residindo há apenas dois 

meses no Convento da Penha, 
Frei Jeâ Paulo de Andrade pre-
sidiu o momento devocional 
franciscano. Além de orações e 
cantos, Frei Jeâ falou um pou-
co sobre Frei Pedro Palácios e 
explicou que o piedoso frade 
queria um local reservado para 
a sua oração e retiro. Encontrou 
na gruta que até hoje existe na 
Prainha.

Para refletir sobre o tema da 
festa, Frei Jeâ tomou um tre-
cho da mensagem que o Papa 
Francisco fez às famílias du-
rante a sua visita ao Sri Lanka, 
em janeiro último: “Na família, 
aprendemos a amar, a perdoar, 
a ser generosos e disponíveis e 
não fechados e egoístas”. Frei 
Jeâ não tem dúvida: “Quem 
cresce nesta dimensão descrita 
pelo Papa, cresce com olhar di-
ferente para as pessoas e para 
o mundo”.

Pe. Márcio presidiu a Santa Missa no 2º dia

Frei Jeâ presidiu o momento devocional franciscano

Frei Pedro asperge água benta nas celebrações
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N
a sua primeira celebra-
ção durante a Festa 
da Penha, o bispo au-
xiliar da Arquidiocese 

de Vitória, Dom Rubens Sevilha, 
OCD, brindou um Campinho 
lotado de fiéis e romeiros com 
uma reflexão bem ao seu estilo: 
ao mesmo tempo que afagou, 
provocou e questionou.

Este terceiro dia de homena-
gens à Mãe de Deus e Virgem 
da Penha teve a coordenação 
da região pastoral de Cariacica/
Viana. Segundo Dom Sevilha, a 
festa da Penha se realiza num 
tempo especial da Igreja, onde 
celebramos, na alegria da Pás-
coa, Nossa Senhora das Ale-
grias.

Segundo D. Sevilha, a alegria 
desse tempo é que nenhum ser 
humano está sozinho ou jogado 
na vida. “Você nunca vai ser um 
jogado na vida ou abandonado. 
Pode todo mundo abandonar 
você, mas Deus não vai aban-
doná-lo. Porque você tem um 
pai que é Deus, você tem uma 
mãe que é a Mãe de Jesus e 
temos Jesus que caminha co-
nosco”, disse D. Sevilha.

Segundo o bispo, a men-
sagem da Páscoa, pode ser 
resumida numa frase: tudo vai 
terminar bem. “O nosso mundo 

vai terminar bem, a nossa histó-
ria humana vai terminar bem, a 
sua vida vai terminar bem. Tudo 
vai terminar bem porque é Deus 
quem nos conduz. E se alguém 
perguntar: como vai terminar 
bem? E essas guerras, esses 
martírios de cristãos em tantas 
partes do mundo? Quantos ma-
les em nosso país, em nosso es-

tado, com a corrupção, com essa 
roubalheira toda, como é que 
vai terminar bem?”, perguntou.

Para Dom Sevilha, as guer-
ras, a violência, e tantas mal-
dades, tudo isso é do homem. 
“Tudo isso é do ser humano. E 
tudo o que é do ser humano cai 
por terra, fica para trás. O mal 
não vence. Essa é a esperança 

3º dia dO OiTaváRiO

Os AFAGOS e PROvOcaÇões 
de DOM SEVILHA
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e a força do cristão. Nós não esta-
mos sozinhos”, enfatizou, reforçan-
do que Deus é mais forte.

um PedaciNHO dO céu
No terceiro dia do Oitavário da 

Festa da Penha, antes da Santa 
Missa, a Fraternidade Franciscana 
de Colatina preparou a reflexão. O 
guardião Frei Gilson Kammer refle-
tiu sobre o lugar sagrado que se 
tornou o Morro da Penha com a 
devoção trazida por Frei Pedro Pa-

lácios. “Ele fez daqui, da casa da 
Mãe de Deus, um lugar sagrado”, 
lembrou. Ao tratar do tema da fa-
mília, exortou a todos que também 
tornem suas famílias sagradas. 
“Hoje Deus inspira a cada um de 
nós a encontrar o lugar sagrado 
que é a nossa casa. Que a nos-
sa família possa ser um lugar de 
perdão e paz. Que Nossa Senhora 
nos ajude a viver a nossa sagrada 
família. Que nossas famílias pos-
sam ser um pedacinho do céu, 
como é este Santuário do perdão 
e da graça”, finalizou Frei Gilson.

Frei Gilson Kammer
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N
ão foram os pedidos 
à Mãe de Deus, no 4º 
dia da Festa da Pe-
nha, que se ouviram 

no Campinho no alto da colina 
da Penha, mas clamores pela 
família e pela água. No Oitavá-
rio, Frei Clarêncio Neotti silen-
ciou o Campinho ao dizer bem 
alto que a família está em crise 
em todo o mundo, em todas 
as religiões. Na Santa Missa, o 
Pe. Manoel David Netto disse 
que agimos como os discípu-
los de Emaús antes de terem a 
clareza de que Jesus caminha-
va com eles.

Desta vez, o tempo fresco 
– até choveu um pouco – fez 
com que o Campinho ficasse 
lotado de fiéis e romeiros no 
dia em que a área pastoral 
de Benevente (formada pe-
las cidades Anchieta, Alfredo 
Chaves, Perocão, Meaipe, 
Praia do Morro, Muquiçaba e 
Guarapari) foi a responsável 
pela celebração. Todas as pa-
róquias desta região pastoral 
trouxeram um pouco da água 
benta na Vigília Pascal para ser 
aspergida na multidão no início 
da Missa.

Segundo o Pe. Manoel, da 

Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição, de Guarapari, mui-
tas vezes corremos o risco de 
ficar cegos, como os discípulos 
de Emaús, por causa da dureza 
e das dificuldades da vida. “Os 
discípulos de Emaús do nosso 
tempo somos nós, que continu-
amos peregrinando nas estra-
das da vida, que continuamos 
contando sempre com a pre-
sença desse forasteiro que está 
ao nosso lado. E é por isso que 
a gente vem pedir nesta tarde 
o socorro, a proteção daque-
la que foi a mãe, a cuidadora, 
a zeladora do próprio Jesus”, 

4º dia dO OiTaváRiO

Os DISCíPuLOS de emaús 
dO NOSSO TEMPO
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disse o celebrante, referindo-
-se especialmente à escassez 
de água no estado e na região 
Sudeste.

um aPeLO PeLas famÍLias
O momento devocional fran-

ciscano que antecedeu a Santa 
Missa, às 14h30, foi presidi-
do pelos frades franciscanos 
do Santuário do Divino Espírito 
Santo. Frei Paulo Pereira con-
duziu as orações e Frei Clarên-
cio Neotti fez uma reflexão insti-
gante, didática e histórica.

Frei Clarêncio situou os de-
votos no contexto do tema da 
família, que está em pauta no 
Sínodo dos Bispos e no Encon-
tro Mundial das Famílias, na Fi-
ladélfia, em setembro.

“Todos nós sabemos, todos, 
que a família, como família, está 
em crise. Em todos os conti-
nentes. Em todas as religiões. 
Ora Jesus plantou a sua co-
munidade, a sua Igreja sobre 
a família e é preciso que nós 
tenhamos clareza que remédio 
podemos colocar aos pés des-
ta árvore que não está dando 
os frutos que deveria dar e tal-
vez, para lembrar a mesma fra-
se do apóstolo Mateus a Jesus 
diante da figueira que não dava 
frutos, fosse preciso adubar. 
Este encontro mundial dos bis-
pos sobre a família é exatamen-
te para ver como reavivar a fa-
mília, não só na Igreja Católica, 
mas em todo mundo, porque a 
sociedade toda esta plantada 
sobre a família”, observou Frei 
Clarêncio.  

Frei Clarêncio neotti

Frei Paulo Pereira
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A 
chuva veio de man-
sinho durante a Ce-
lebração Eucarística 
do 5º dia da Festa da 

Penha, mas quem disse que 
o povo fiel de Nossa Senho-
ra das Alegrias não apareceu? 
Não só apareceu, como agra-
deceu pela graça alcançada, já 
que ontem foi um dia de súplica 
pela chuva. A celebração deste 
dia, 9 de abril, no Campinho, foi 
coordenada pela área pastoral 
Serra/Fundão, uma das maio-
res da Arquidiocese de Vitória. 
D. Sevilha celebrou pela segun-
da vez e questionou a todos: 

“Como está a sua fé?”
Segundo o bispo, São Pe-

dro, na primeira leitura, disse 
que foi na fé no nome de Je-
sus que ele foi fortalecido. “É 
na fé, é na confiança em Deus 
que você fica fortalecido para 
enfrentar os problemas da vida. 
O cristão não pode ser covarde, 
não pode desanimar. Nenhum 
ser humano tem o direito de 
desanimar. E se dissesse: ‘eu 
desanimei porque na vida tive 
e tenho muitos problemas’, a 
resposta é: quem não tem pro-
blemas? Nenhum cristão tem 
o direito de desanimar porque 

você não está sozinho, aban-
donado e jogado na vida. Você 
tem um pai que é Deus, você 
tem mãe que é a Mãe de Jesus, 
portanto você não está sozinho 
e abandonado. Quem tem fé – 
e pode dar tudo errado para ele 
– vai dizer como Nossa Senho-
ra: ‘faça-se em mim segundo a 
vossa Palavra!’ Dá tudo errado, 
mas ele sabe que Deus tudo 
conduz, conserta. Ele sabe das 
coisas”, animou.

OiTaváRiO
Frei Mário Tagliari fez sua re-

flexão com base num texto do 

5º dia dO OiTaváRiO

“COMO esTá a SuA Fé?”
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Papa Francisco sobre a família, 
lembrando que “a alegria verda-
deira vem da harmonia entre as 
pessoas”.

Para Frei Mário, Maria mostra 
como buscarmos a verdadeira 
alegria e paz. “O caminho da 
paz passa por aquele que es-
cuta a voz de Deus. Por aquele 
que se faz servo de Deus”, dis-
se. Infelizmente, segundo Frei 
Mário, não é o que se vê nas 
famílias, onde falta amor. “Maria 
nos ensina esse caminho. No 
amor de Deus nós encontramos 
o amor acolhedor, misericordio-
so. Ter o coração nas mãos, 
não pedras nas mãos, quando 
nos dirigimos aos outros dentro 
de casa, na própria família. Ir 
com o coração na mão é ir com 
o coração de Deus. Se não nos 
respeitarmos dentro de casa, 
não vamos nos respeitar fora”, 
observou o frade.

Frei Mário tagliari
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A 
Festa da Penha che-
gou ao sexto dia de 
celebrações em ho-
menagens a Nossa 

Senhora das Alegrias. Pe. Ivo 
Ferreira Amorim, vigário geral 
da Arquidiocese e pároco da 
Paróquia São José de Maruípe, 
representou a região pastoral 
de Vitória e mostrou como Je-
sus ficou à margem da vida dos 
discípulos quando ficaram de-
sorientados depois da morte e 
crucificação do Mestre. Segun-

do o presidente da celebração, 
Jesus também nem sempre 
está no centro de nossas vidas. 
Já Frei Diego Melo, animador 
vocacional da Província Francis-
cana da Imaculada Conceição, 
falou sobre a família durante o 
Oitavário e refutou a redução da 
maioridade penal como solução 
para a violência em nosso país. 
Segundo ele, não podemos fi-
car à margem deste debate.

O sol voltou a brilhar depois 
de um dia chuvoso e o povo 

capixaba pôde fazer a sua de-
voção à Mãe de Deus no Cam-
pinho. Nesta sexta-feira, 10 de 
abril, também foi o dia da Roma-
ria dos Militares. Representantes 
do Exército, Marinha, Polícia Mili-
tar e Civil e Corpo de Bombeiros 
subiram em procissão do portão 
principal até o Campinho.

Pe Ivo, com muita clareza, 
refletiu sobre a aparição de 
Jesus Ressuscitado aos discí-
pulos às margens do lago de 
Tiberíades, completando as-

6º dia dO OiTaváRiO

quaNdO JESuS esTá à 
maRgem de NOSSA VIDA
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sim, um ciclo de “aparições sur-
preendentes”. O Evangelho de 
João informa que o dia estava 
amanhecendo e um novo tem-
po havia sido inaugurado com 
a ressurreição de Jesus. “A ra-
zão desse novo tempo estava 
em pé, às margens, esperando 
pelos discípulos que não per-
cebem quem os esperava. Não 
conseguiam enxergar naquele 
homem, de pé na margem, o 
próprio Jesus. Jesus estava na 
margem da vida deles e não no 
centro. Enquanto Jesus está à 
margem, eles não o reconhe-
cem. Enxergam apenas um 
pedinte, sobretudo, quando ele 
lhes pede algo para comer. É 
aí que entendemos a ação de 
Jesus ao ensinar-lhes a pescar, 
uma atitude educativa do mes-
tre”, acrescentou Pe. Ivo.

um aPeLO em 
favOR dOs jOveNs

Frei Diego foi enfático:  “Nós 
queremos pedir hoje, diante 
de Nossa Senhora da Penha, 
para não criminalizarem a vida 
das crianças e adolescentes. 
Estão tentando criminalizar nos-
sos filhos. Nós, como filhos de 
Nossa Senhora, não queremos 
cadeia para nossos filhos. Não 
queremos prisão para esses 
jovens. Queremos amor, que-
remos famílias que sejam san-
tuários de paz. Muito mais que 
reprimir, nós queremos prevenir. 
E a prevenção começa dentro 
de nossas casas quando faze-
mos tudo para que esse amor 
aconteça”, encerrou.

Pe. ivo Ferreira amorim

Frei Diego Melo
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7º dia dO OiTaváRiO
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O
s romeiros de Cacho-
eiro do Itapemirim, lide-
rados pelo seu pastor 
Dom Dario Campos, 

tomou conta do Campinho no sé-
timo dia do Oitavário. Tradicional-
mente, a Romaria da Diocese de 
Cachoeiro é que reúne mais fiés 
na celebração do Oitavário, às 15 
horas, no Campinho.

O bispo franciscano começou 
falando das tonalidades com que 
se reveste a ternura de Nossa 
Senhora e do tema da Festa des-
te ano. Ele  apresentou o tempo 
de Páscoa como a madrugada 
de um dia novo e acentuou  as 
atitudes das primeiras testemu-
nhas da ressurreição: espanto, 
alegria, fraternidade.

Um grupo de meninas co-
reografou a música “Todas as 
Nossas Senhoras” com muita 
devoção e, logo em seguida, um 
menino cantou à capela “Quando 
chega a tarde”. O menino carre-
gava uma enxada e um chapéu, 
que abandonou antes de chegar 
ao altar implorando à Virgem das 
Alegrias socorro para os mais 
necessitados. As crianças per-
tencem à Comunidade Sagrada 
Família de Soturno, que preparou 
a homenagem durante a Ação de 
Graças (veja mais em Romarias, 
a partir da página 9 ).

Os fiLHOs e a igReja
No sétimo dia da Festa da Pe-

“Meus filhos são criados, são 
pessoas maravilhosas, mas não 
querem vir para a igreja. Alguém 
já ouviu uma história parecida? (a 
resposta em coro: já!). Meu filho 
é maravilhoso, inteligente, mas 
não quer vir para a igreja. Dorme 
com um barulho assim! O que 
nós podemos fazer?”, perguntou 
o frade.

Frei Gustavo, então, deu três 
pistas do Papa Francisco, para 
isso: “Primeiro, levar a Igreja para 
o seio de nossas famílias: olhar 
com todo carinho e atenção para 
as extremidades da existência. 
Um tema que o Papa gosta muito 
de apontar: a infância e a terceira 
idade. 

O segundo modo é transpor 
os muros da raiva, do ódio e da 
falta de perdão. “E aí o Papa nos 
dá três ações: em vez de repelir e 
espantar, visitar; em vem de xin-
gar e amaldiçoar, abençoar; em 
vez de combater, acolher. Vamos 
ver se vocês recordam!”, disse, 
repetindo as três ações.

O terceiro modo é apostar 
sempre na cultura do encontro. 
“Deixar que seu coração se ale-
gre pelos encontros que a vida 
lhe proporciona, até mesmo com 
aquela pessoa que você encon-
tra todo dia. Cada dia é um novo 
dia, e aquela pessoa é uma nova 
pessoa. E esse encontro deve 
encher o nosso coração”, com-
pletou.

Os PEREGRINOS de
CACHOEIRO dO iTaPemiRim

nha, o momento devocional fran-
ciscano foi feito por Frei Gustavo 
Medella, coordenador da Frente 
de Evangelização da Comunica-
ção da Província Franciscana da 
Imaculada Conceição.

Segundo Frei Medella, ouve-
-se uma queixa muito frequente 
de pais e avós que dizem assim: 

Frei Gustavo Medella

D. Dario Campos
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8º dia dO OiTaváRiO
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O 
Oitavário da Festa da 
Penha não poderia 
terminar de outra for-
ma: a homenagem a 

Nossa Senhora das Alegrias foi 
feita pelas mulheres, que neste 
dia lotam a Prainha depois da 
sua romaria. 

O guardião e reitor do Con-
vento e Santuário da Penha, 
Frei Valdecir Schwambach, pre-
sidiu este momento devocional, 
lembrando a importância de 
Maria no plano da salvação. Frei 
Valdecir destacou o tema da 
família que foi refletido durante 
todos os dias do Oitavário e pe-
diu a intercessão da Virgem da 
Penha pelas famílias do Brasil.

D. Sevilha, que presidiu a 
celebração na Prainha, disse 
que o povo capixaba e brasilei-
ro precisam de muita esperan-
ça. No caso do Espírito Santo, 
D. Rubens lamentou a liderança 
do estado na violência contra a 
mulher.

“Nós devemos trabalhar para 
mudar essa cultura, esse modo 
de comportamento, e aconse-
lho minha querida mãe: Você, 
na sua casa, comece a educar 
o seu filho homem de uma ma-
neira diferente para que ele não 
seja machista. Comece a edu-
car o seu filho para que ele res-
peite a mulher, respeite o outro, 
para que seu filho compreenda 

que diante de Deus, homem 
e mulher, somos todos iguais. 
Com a mesma dignidade. A 
diferença nossa é humana. So-
mos diferentes humanamente, 
mas diante de Deus somos 
exatamente iguais e cabe a 
você, já, educar seu filho, seu 
neto, nesse respeito pela mu-
lher para que se pare com esse 
machismo, essa violência, esse 
desrespeito com a mulher no 
nosso Estado (aplausos). Edu-
que também a sua filha desde 
pequena para que ela saiba de-
fender a dignidade dela no lugar 
dela. Para que ela saiba se fazer 
respeitar na sua casa”, comple-
tou.

OITAVáRIO TeRmiNa 
em GRANDE ESTILO



4444

C
om reiterados ape-
los pela paz e pela 
família, terminou na 
segunda-feira (13/4) 

a 444ª Festa da Penha, depois 
de oito dias de muita devoção 
e celebrações. Nesse tempo, 
Maria foi o centro das atenções 
do povo capixaba, especial-
mente na grande demonstração 
de fé da Romaria dos Homens, 
que levou às ruas mais de 600 
mil pessoas.  

Nesta segunda-feira é feria-
do no Espírito Santo para feste-
jar a sua Padroeira. O Convento 
da Penha é o destino da grande 
maioria do povo, que já começa 
a peregrinar a partir da meia-
-noite da segunda-feira, quan-
do tem início a primeira Missa 
do dia. As estreitas escadarias 

que levam à Capela do Santu-
ário da Graça e do Perdão se 
tornam praticamente intransi-
táveis neste dia. É preciso ter 
muita paciência e fé para visitar 
a casa da Mãe de Deus.

Mas esse povo tem! Depois 
de fazer uma festa impecável, a 
Missa de encerramento na Prai-
nha, não poderia ser diferente e o 
que se viu foi uma demonstração 
de muito afeto e carinho a Nossa 
Senhora da Penha. Mais de 80 mil 
pessoas participaram e deram um 
espetáculo sem igual na Igreja.  

Desde cedo, às 10 horas, 
quando se encerrou a Romaria 
dos Ciclistas, a última da festa, 
muitos fiéis já se posicionavam 
na praça. Às 15h30, o guardião 
do Convento da Penha, Frei Val-
decir Schwambach, começou a 

preparar o povo para receber a 
imagem de Nossa Senhora que 
foi carregada por um grupo de 
marinheiros no meio da multidão. 

Logo em seguida, uma pro-
cissão cruzou a multidão tra-
zendo os acólitos, os seminaris-
tas e diáconos, os sacerdotes e 
os bispos Dom Rubens Sevilha, 
bispo auxiliar da Arquidiocese 
de Vitória, Dom Joaquim Wladi-
mir Lopes Dias, bispo de Cola-
tina, Dom Décio Sossai Zando-
nade, bispo emérito da Diocese 
de Colatina e Monsenhor Emilio 
Gonzalez Escalada, coordena-
dor Apostólico da Diocese de 
São Mateus. Dom Luiz Manci-
lha Vilela, arcebispo de Vitória, 
presidiu a celebração e voltou a 
pedir paz, especialmente dentro 
das famílias.

dia da PadROeiRa

aTé a PRóxima 
445ª FESTA DA PENHA! 
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Primeiro, D. Luiz destacou os pontos positivos 
que o Estado do Espírito Santo tem e mensagei-
ros da paz, como São José de Anchieta, um san-
to que viveu e morreu no Estado, e o franciscano 
Frei Pedro Palácios, que trouxe consigo em 1558 
a devoção a Nossa Senhora das Alegrias.   

“Depois tivemos, nos séculos que se segui-
ram, tantos mensageiros da paz lutando contra a 
violência. Mas muita coisa bonita existe entre nós. 
E essa praça da paz cultiva muita coisa positiva 
entre nós”, disse, lembrando o tema da festa des-
te ano “Maria, Mãe da família, santuário da paz”.

“Esta mãezinha, na nossa história do Brasil, 
vem nos abençoando, vem nos consolando. Ora 
é Senhora do Amparo, ora é Senhora do Rosário, 
ora é Senhora do Consolo, ora é Senhora da Es-
perança. Conosco ela é a Senhora das Alegrias, 
porque ela nos trouxe e nos leva até Jesus Cris-
to”, explicou o Arcebispo.

Segundo D. Luiz, a família é uma pequena 
Igreja, o lugar primordial da paz, onde Jesus pre-
side o coração da família. “Mas alguém vai dizer 
que na minha família tem muitos problemas. Tem 
mesmo. Jesus veio para ensinar a gente a carre-
gar a nossa cruz. E com Jesus nós somos vito-
riosos. Por isso eu digo que essa é Praça da Es-
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perança. Jesus está conosco e a Mãe de Jesus 
caminha conosco, velando, consolando aqueles 
que sofrem, animando para que não percamos a 
esperança”, acrescentou.

O Arcebispo pediu que as famílias se esfor-
cem para serem lugares de paz. “Procure cultivar 
a sua família. O casal é o mais importante da fa-
mília. Ele tem que saber perdoar. Nada de ficar 
com cara feia um com outro. Um dá suporte para 
o outro, um apoio para que a família seja Igreja de 
Deus, lugar da paz”, ensinou.

A exemplo das várias intervenções durante a 
Festa da Penha, quando se procurou mostrar ao 
povo que a maioridade penal para jovens de 16 
anos é um engodo, D. Luiz também pediu paz 
para os jovens. “Quem erra tem que ser punido, 
mas não vingado. A vingança não ajuda. O jo-
vem infrator tem que ir para lugar de recuperação. 
Mas não está sendo assim. Está sendo lugar de 
aprendizagem do crime. Nós queremos é a paz”, 
pediu, sendo aplaudido. 

“Longe de nós o ódio, aquele que oprime e 
leva para o mal. Mas isso começa lá em casa, no 
nosso lar, lugar de ternura e paz. Eu tenho certeza 
que a nossa sociedade será melhor se a nossa 
família for melhor”, encerrou.
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E
m seis anos residindo em Vila Velha, 
Frei Florival Mariano de Toledo já morou 
no Convento da Penha e agora mora 
na Fraternidade do Divino Espírito San-

to. Nesse tempo, sempre esteve à frente da 
animação de todas as Festas da Penha, onde 
conquistou o público e ganhou os seus fãs ca-
tivos.

Em 2013 lançou o seu primeiro CD de música 
franciscana e, nesta Festa da Penha, fez o seu 
primeiro grande show. Para um “marinheiro de pri-
meira viagem”, o mar foi um rio de águas calmas. 
Impecável, envolvente, Frei Florival surpreendeu e 
mostrou que está pronto para grandes voos. E o 
bom trabalho musical deste show rendeu mate-

rial suficiente para o lançamento do seu primeiro 
DVD.

Frei Florival, contudo, confessou que não foi 
fácil subir ao palco para este primeiro desafio. 
“Por mais que a gente tenha uma rotina de en-
saios, cantos e animação, participar de um show 
é diferente. É outra impostação, a garganta es-
tava mais seca. Eu estava apreensivo antes de 
entrar”, contou. “Mas depois da primeira música, 
consegui ganhar confiança, fui me soltando e o 
show transcorreu tranquilamente”, acrescentou, 
elogiando o grupo de músicos que o acompa-
nhou.

O show procurou explorar dois momentos: o 
mariano e franciscano.Para o músico franciscano, 

dePOis dO sHOw FREI
FLORIVAL já PeNsa em DVD
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O padre Fabio de Melo, conhecido pelos sho-
ws católicos que faz pelo Brasil, se apresentou no 
encerrramento da Festa da Penha, no Parque da 
Prainha, em Vila Velha, Espírito Santo. É a segun-
da vez que o padre participa da festa da padroei-
ra do estado. 

Fabio de Melo diz que a música é, para ele, 
um instrumento de evangelização. “Mais impor-
tante que qualquer música que a gente canta, é a 
palavra que a gente diz, o poder que ela tem de 
transformar as consciências e a vida das pesso-
as. Sinto-me muito honrado quando percebo que 
minha música faz com que as pessoas prestem 
atenção naquilo que dizemos através dela. Peço 
que através da música Deus possa acontecer na 
vida  de todas as pessoas. Sou um missionário. 
Optei fazer do Evangelho minha pauta de vida, e 
levá-lo a todos através da música”.

este show se tornou um divisor de águas. 
“Agora ficarei mais seguro em qualquer 
apresentação”, acredita. Isso não quer dizer 
que Frei Florival tem uma rotina de shows. 
“Não substituo as minhas tarefas. A gente 
não abre mão de nada no trabalho. Conti-
nua fazendo tudo o que se tem para fazer 
e a música é mais uma função”, lembra, di-
zendo que ainda não conseguiu ir a todas 
as paróquias da Província para mostrar esse 
trabalho musical.

“Acaba sendo mais puxado, mas vale a 
pena. Está dentro do nosso propósito. E se 
existe um apelo, tudo vale a pena. Como 
franciscanos temos uma mensagem para 
levar a esse povo”, acredita.

Frei Florival, que é natural de Umuarana, 
no Paraná, e ingressou na Ordem Francis-
cana em 1994, já fez várias participações 
como músico e cantor em diversos traba-
lhos musicais e lançou o primeiro CD com o 
título “Perfeita Alegria”.

fesTa TERMINA cOm sHOw 
de PE. FáBIO DE MELO
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PaRa semPRe,
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Julia (4 anos) e Yara (5 anos) – que 
fizeram uma homenagem a nossa 
Senhora vestidas com o seu man-
to. Elas cumpriam uma promessa. 
Uma das meninas teve câncer e 
foi curada e a outra está em pro-
cesso de cura.

MARIA!



52


