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n
a manhã do dia 26 de março de 2016 desci as escadarias do Convento de 
nossa Senhora da Penha de Vila Velha, ES, e fui ao Campinho para admirar 
a habilidade das pessoas que erguiam o gigantesco terço entre as duas 
enormes palmeiras que lá se encontram, contracenando com o Convento so-

lidamente edificado sobre aquele rochedo há 356 anos. E na medida em que o terço 
foi sendo erguido, logo identifiquei o tema escolhido para da Festa de nossa Senhora 
da Penha deste ano: “Maria, Mãe e Porta da Misericórdia”, numa referência ao Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia proclamado pelo Papa Francisco.  na cruz do terço es-
tava estampado o ícone de Jesus Cristo, “o rosto da misericórdia do Pai”, enquanto na 
medalha, no meio do terço, brilhava o ícone de Maria, “Mãe e Porta da Misericórdia”.  

Pois bem, enquanto o terço estava sendo afixado entre as duas palmeiras reais, des-
pertou na minha mente uma belíssima recordação que certamente todos nós, filhos ou 
filhas, trazemos na memória do nosso coração: a extraordinária graça de fazer a experiência 
de sermos acolhidos pela ternura da nossa mãe à porta da sua casa, e por ela entroniza-
dos ao convívio do seu amor.    

Associei esta recordação à imagem do majestoso terço que estava diante de mim. 
Se Jesus Cristo é a visibilidade do rosto misericordioso do Pai, Maria Santíssima, “Mãe e 
Porta da Misericórdia”, nos acolhe como mãe, nos introduz pela porta e nos encaminha ao 
encontro dos Mistérios do seu Filho, contemplados e rezados na oração do terço. Assim, 
com Maria, chegamos a todos os Mistérios do terço (Gozosos, Dolorosos, Gloriosos e 
Luminosos), e em cada uma das suas dezenas revelam-se os diferentes aspectos do 
rosto da misericórdia do Pai. Portanto, a Virgem Maria, Mãe e Porta da Misericórdia, ali se 
encontra acolhedora, alegre, pronta e generosa para atender e ouvir o pulsar do coração 
de todos os seus filhos e filhas e a ajudá-los a “redescobrir a alegria da ternura de Deus”.

Foi assim que Maria Santíssima, de diferentes modos, desempenhou sua missão de 
“Mãe e Porta da Misericórdia” com os milhares de homens e mulheres que nestes dias 
do Oitavário e da Festa da Penha redescobriram “a alegria da ternura de Deus”. A Mãe 
de Deus, a Advogada nossa, se fez oração com todos os orantes, cantora com todos os 
que entoavam hinos de louvor, compassiva com todos os sofredores, aflita com todos os 
pobres e excluídos, preocupada com todos os que se preocupam com o cuidado da Mãe-
-terra, misericordiosa com todos os pecadores, enfim, peregrina com todos os romeiros 
e romeiras.

É este o retrato de nossa Senhora das Alegrias (a Mãe Pascal) e a imagem de nossa 
Senhora da Penha (“Maria, Mãe e Porta da Misericórdia”), presente no rosto e na vida 
dessa multidão de rostos que se fizeram presentes na Festa de nossa Senhora da Penha. 
E uma síntese de tudo o que foi celebrado e vivido, aqui vem descrito e retratado nesta 
edição especial da Festa de nossa Senhora da Penha de 2016.

Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor!

Frei Fidêncio Vanboemmel, OFM
Ministro Provincial

maria, 
mãe acolhedora
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n
o ano de 2016, ano 
declarado pelo Papa 
Francisco como o 
“Ano Santo da Miseri-

córdia”, tivemos a oportunidade 
de celebrar a 445ª edição da 
Festa da Padroeira do Estado 
do Espírito Santo, nossa Se-
nhora da Penha. Como nos 
demais anos, não faltaram de-
monstrações do grande carinho 
e fé que os capixabas devotam 
à Santa Mãe de Deus. 

Dentro das alegrias da oita-
va da Páscoa, o povo de Deus 
acorre à Virgem da Penha, 

aqui recebida. O bem tende a difundir-se! As 
coisas boas devem ser partilhadas e uma gran-
de alegria não pode ser guardada só para si. 
Quem vem para a festa, volta querendo partici-
par outras vezes!

Ao final de mais uma edição da festa que é 
uma das mais antigas do Brasil, é hora de agra-
decer! A Deus, doador da vida, do tempo e das 
oportunidades. À Mãe santíssima, que com seu 
olhar sereno de mãe atenta, nos guiou. Agrade-
cer a cada fiel que participou das romarias, das 
missas do oitavário. Enfim, agradecer aqueles 
que subiram à Penha para prestar sua homena-
gem à nossa Padroeira. Quantas histórias bonitas 
de fé nos poderiam contar as milenares rochas 
que compõem a ladeira da Penha!

Agradecimento de coração aos nossos volun-
tários e voluntárias, que mais um ano deram um 
verdadeiro testemunho de doação, simplicidade 
e generosidade. Sei que muitos deles empenha-
ram grandes sacrifícios para ajudar na festa. Deus 
seja louvado por todos eles. não doaram do seu 
tempo porque lhes estava “sobrando tempo”, 
mas porque o tempo foi para eles algo sempre 
precioso, e sempre souberam, que é na rotina da 
vida, nas horas de preocupação, angústia, que 
Deus tantas vezes nos visita. Foi na certeza de 
que o mínimo feito em benefício dos demais, não 
passará despercebido aos olhos do Deus rico em 
misericórdia. Muito obrigado!

Frei Valdecir Schwambach

mUito oBriGado! 

como sua mãe, rainha e protetora. nesse ano de 
2016, a festa teve início no dia 27 de março, dia 
da Ressurreição do Senhor e estendeu-se até o 
dia 04 de março, quando, no parque da Prainha, 
aos pés do montanha de pedra onde está o Con-
vento da Penha, em solene Celebração Eucarís-
tica, reunindo fiéis de muitas partes do Estado, 
encerraram-se as festividades.

O calor intenso de um outono que mais pare-
cia auge de verão, na verdade, foi o símbolo de 
uma fé calorosa, uma participação vibrante, uma 
festa que contagiou os recônditos mais distan-
tes de nosso Estado, extravasando, pelos canais 
de comunicação, pelas redes sociais ou mesmo 
pela divulgação espontânea, os limites do Estado 
do Espírito Santo.

Falar em Festa de nossa Senhora da Penha 
é falar das mulheres, dos homens, das crianças, 
dos camponeses, do homem/mulher da cidade, 
do militar e do civil, do religioso, do clero, do leigo 
engajado e daquele que por situações adversas 
ficou um pouco mais distanciado. É a festa do 
solteiro, é a festa da família.

Festa tão aguardada por milhares de fiéis, 
enche de alegria e contentamento a todos que 
dela participam. Creio que um dos fatores que 
têm contribuído para o crescimento na partici-
pação dos fiéis a cada ano, seja o testemu-
nho convincente das pessoas que participam 
da festa e se sentem motivadas a partilhar da 
alegria, das graças recebidas, das mensagens 
aprendidas para a vida, da calorosa acolhida 
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E
sta edição da Festa da Penha marcou a 
despedida do guardião do Convento, Frei 
Valdecir Schwambach. Depois de oito 
anos trabalhando pela evangelização em 

terras capixabas, ele vai assumir a missão de pá-
roco da Paróquia São Francisco de Assis, na Vila 
Clementino, em São Paulo.

nesse tempo, o povo conheceu um jovem fra-
de que soube fazer do seu ministério um serviço. 
Hoje, ele deixa o Convento como um ‘veterano’ 
guardião, que soube guardar e zelar pelo legado 
franciscano deixado em terras capixabas por Frei 
Pedro Palácios. natural de ituporanga (SC), Santa 

Catarina, onde nasceu no dia 29 de setembro de 
1979, Frei Valdecir vestiu o hábito franciscano no 
noviciado Franciscano São José, em Rodeio, no 
dia 10 de janeiro de 2000. Professou solenemen-
te na Ordem dos Frades Menores no dia 2 de 
agosto de 2005, festa do Perdão de Assis, e foi 
ordenado presbítero no dia 12 de abril de 2008, 
em Petrolândia (SC). Frei Valdecir chegou recém-
-ordenado à Penha em 26 de abril de 2008. Dois 
anos depois, teve pela frente uma responsabili-
dade confiada pela Província da imaculada: ser 
guardião do Convento. Aos poucos, o Espírito 
Santo foi sugerindo caminhos e iluminando pro-

A DEsPEDiDA 
DE Frei Valdecir

Ana Maria Lemos 
homenageou 
Frei Valdecir
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missão, que é concluída com a certeza do dever 
cumprido nesta Festa da Penha! 

nesta entrevista, Frei Valdecir fala um pouco 
de sua experiência no Convento da Penha como 
guardião. Acompanhe!

Nesse tempo como guardião da Penha você 
se tornou muito querido pelo povo capixaba. 
Isso sempre é muito visível durante a Festa 
da Penha. Agora, você é chamado para ou-
tro serviço. Como é a sensação de “estar em 
saída” literalmente?

Frei Valdecir - Depois desses anos todos 
aqui vividos, estar em saída não é algo simples. 
Desinstala, arranca muitas raízes, exige morrer 
para muitas coisas. É tempo de encerrar um ci-
clo e abrir outro. A gente faz uma ideia vaga do 
que virá, mas quando efetivamente assumimos o 
que nos é proposto no novo serviço, percebe-
mos ainda que é tudo diferente. Então, é tempo 
de expectativa. não sei ao certo como será, mas 
proponho-me a recomeçar.

O contato com o povo neste tipo de evange-
lização em santuários é muito intenso. Como 
foi esse contato com o povo capixaba e os 
romeiros de outros estados?

Frei Valdecir - Sempre fui muito bem acolhi-
do pelo povo capixaba. Desde o primeiro dia que 
aqui cheguei, senti-me em casa. A amizade, a 
confiança, o conhecimento das capacidades de 
cada pessoa que se aproximou de mim foi algo 
construído aos poucos. O guardião do Conven-
to carrega consigo uma responsabilidade muito 
grande: ele guarda, traduz e entrega para as pes-
soas o maior relicário do Estado do Espírito Santo, 
que é o Convento e a devoção à nossa Senhora 
da Penha. Por essa responsabilidade atrelada à 
pessoa do guardião, ele facilmente conquista a 
confiança, a amizade e o carinho. 

Agora, você terá pela frente um serviço 
evangelizador em uma Paróquia numa gran-
de metrópole como São Paulo. Muda tudo. 
Como você encara esse novo desafio?

Frei Valdecir - É algo novo. Desde que me 
ordenei sempre trabalhei neste santuário. O que 
posso dizer é que encaro o novo trabalho de co-
ração aberto. não sei exatamente o que encon-
trarei pela frente. Segue minha vontade de fazer 

um bom trabalho, caminhando com as pessoas, 
ajudando onde puder ajudar, aprendendo talvez 
mais do que ensinando. Como sempre, precisa-
rei da ajuda dos confrades e da ajuda e compre-
ensão das pessoas mais próximas para desem-
penhar o novo serviço. 

Para o povo é difícil entender que faz parte 
da regra de vida do Frade Menor não se fi-
xar muito tempo em um mesmo lugar. Como 
explicar isso?

Frei Valdecir - Mudar é uma característica e 
poderia dizer um dos fundamentos da nossa vida. 
A itinerância não é algo estranho para nós, ape-
sar de não ser algo fácil de ser vivido, pois cria-
mos identificações e até mesmo apegos. Apesar 
de ser dolorido, é preciso entender que o nosso 
claustro é o mundo, como nos lembram os escri-
tos de São Francisco. Ademais, quando somos 
transferidos não rompemos com o povo e o lugar 
que nos acolheu, apenas alargamos nossos bra-
ços para que entrem outras pessoas em nossa 
história. 

O que você leva de bom para a sua vida des-
te tempo no Espírito Santo e o que quer es-
quecer?

Frei Valdecir - talvez essa seja a questão 
mais difícil de responder. Levo muitas coisas 
boas daqui. Aprendi muito nesses anos que aqui 
vivi. Conheci muitas pessoas que são verdadei-
ras lições de vida. Estar à frente de um santuário, 
juntamente com uma fraternidade, é algo que nos 
desafia diariamente. Uma casa de muitos sécu-
los carrega muita história e exigências por vezes 
bastante pesadas na sua manutenção e conser-
vação. Conheci muitas pessoas interessadas em 
ajudar e isso facilitou o serviço. Levo de bom a 
acolhida, a fé, a alegria, que tantas vezes se ex-
pressam nos ritmos do Congo do povo capixaba, 
no sol brilhante, no clima alegre dessas cidades. 
O povo da cidade e do interior é povo que tem 
uma fé bonita, muitas vezes herança de família, 
mas viva, atuante e capaz de contagiar. Que coi-
sa maravilhosa a devoção à Virgem da Penha! 
Experiência para não esquecer! Como em todos 
os Estados da Federação, existe a criminalidade, 
violência doméstica, problemas das drogas, etc. 
Contudo, isso não é capaz de manchar tantas 
coisas positivas que por aqui pude encontrar. Só 
tenho a agradecer.8



no dia 26 de março, véspera do domingo de 
Páscoa, por volta das 10 horas, a equipe do mé-
dico Osmar Sales apresentou ao povo um terço 
composto com bolas de isopor, alumínio e lâm-
padas de LED, trazendo a mensagem em sintonia 
com o Ano Santo da Misericórdia e com o tema 
da festa deste ano: “Maria, Mãe e Porta da Mise-
ricórdia”.

Para passar esta mensagem, foram coloca-
das nove palavras em meio às contas do rosário: 
caridade, compaixão, esperança, solidariedade, 
fé, perdão, devoção, piedade e servir. “Os dois 
painéis de pintura sobre tela trazem a imagem de 
Maria e o símbolo do Ano Santo da Misericórdia”, 
explica o médico Osmar, preocupado que as 
pessoas vejam não uma obra de arte, mas um 
símbolo devocional.

O terço, que é confeccionado pela 19ª vez, 
tem em média 21 metros de comprimento, 60 
quilos e envolve uma equipe de cerca de 100 vo-
luntários. “Sem eles eu não conseguiria dar conta 
deste trabalho”, confessa o médico, agradecido 
pela colaboração. Segundo o médico obstetra, 
o trabalho é mais intenso faltando 15 dias para o 
início da Festa. Além dos voluntários, há sempre 
o apoio de sua família: a mulher Célia e os filhos 
Artur e Stefany. 

Depois de preparar e corrigir todos os deta-
lhes da obra até a madrugada deste sábado, a 
instalação, com a ajuda do Corpo de Bombei-
ros, durou cerca de duas horas neste sábado e 
o trabalho chamou a atenção dos visitantes ao 
Convento da Penha, um dos principais pontos 
turísticos do estado.

conGo do mestre  honÓrio
O Convento da Penha recebeu no sábado de 

Aleluia, a banda de Congo Mestre Honório, da Bar-
ra do Jucu, como parte das homenagens à nossa 
Senhora da Penha. O grupo subiu o morro can-
tando, mas quando chegou no portão da ladeira, 
parou os instrumentos para visitar em silêncio a 
imagem da Padroeira. todo ano a banda de con-
go Mestre Honório sobe as ladeiras do Convento, 
marcando também o período de jejum da Quares-
ma, já que durante 40 dias a banda fica sem tocar 
e sem cantar como forma de penitência.

terÇo DA misericÓrdia
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O 
domingo de Páscoa não foi só um mo-
mento de celebrar o Ressuscitado em 
Vila Velha, no Espírito Santo, mas foi 
também o dia de iniciar as festividades 

em honra a  nossa Senhora das Alegrias, o tí-
tulo pascal de Maria, ou simplesmente a nossa 
Senhora da Penha, como ficou conhecida dos 
capixabas por ter sua moradia erguida no alto do 
Morro da Penha.  

O belo dia de sol garantiu um cenário belís-
simo no alto do Morro para iniciar o Oitavário da 
Penha, como fez o devoto Frei Pedro Palácios há 
445 anos quando instituiu esta festividade.

Como acontece todos os anos, o primeiro en-
contro do povo com a histórica e milagrosa ima-
gem de nossa Senhora da Penha no Campinho 

A 445ª FEsTA DA Penha
é aguardada com muita expectativa. Às 14h30, 
a imagem, vestida com seu manto azul e rosa, 
deixou a Capela de São Francisco - onde está 
sepultado Frei Pedro Palácios - e foi levada num 
andor até o altar central do Campinho, enquan-
to o povo cantava e dava “vivas”. É sempre um 
momento emocionante da festa. Até o encerra-
mento, esta imagem ficará no altar do Campinho, 
palco de todas as celebrações do Oitavário.

Frei Valdecir Schwambach, guardião e reitor do 
Convento e Santuário da Penha, abriu mais esse 
momento histórico na vida dos capixabas e na 
sua vida também, já que está partindo para outra 
missão como franciscano. Quem conduziu este 
primeiro dia do Oitavário, um momento devocional 
franciscano que antecede a Celebração Eucarísti-
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ca, foi o Ministro Provincial da Província da imacu-
lada Conceição, Frei Fidêncio Vanboemmel. 

A Santa Missa foi presidida pelo Arcebispo de 
Vitória, D. Luiz Mancilha Vilela, SS.CC, e concele-
brada por D. Rubens Sevilha, bispo auxiliar, o Mi-
nistro Provincial Frei Fidêncio, frades do Convento 
e do Santuário do Espírito Santo (Frei Paulo Perei-
ra e Frei Florival Mariano toledo) e sacerdotes da 
região de Vila Velha, que também foi responsável 
pela coordenação litúrgica da celebração.

D. Luiz agradeceu aos frades, em nome do 
Ministro Provincial Frei Fidêncio, pelo trabalho e 
testemunho no Convento da Penha e Santuário 
do Divino Espírito Santo.

o tema da misericÓrdia
Frei Fidêncio lembrou que os frades são con-

tinuadores dessa devoção trazida por Frei Pedro 
Palácios e, neste ano, o Oitavário esteve em sin-
tonia com o Ano Santo da Misericórdia ao esco-

lher o tema “Maria, Mãe e Porta da Misericórdia”.
Segundo Frei Fidêncio, misericórdia não é uma 

palavra abstrata. “Deus foi revelando ao longo de 
toda a história da salvação o que é misericórdia. 
Ao longo de todo o Antigo testamento, Deus foi 
revelando seu rosto misericordioso. Deus, que é 
vagaroso na ira e sempre pronto para o perdão”, 
disse.

Mas, segundo o Provincial,  essa misericórdia 
precisava se tornar mais visível ainda e para isso 
necessitou de uma criatura humana. “De uma 
mulher, cheia de graça e misericórdia, para revelar 
a todos o rosto misericordioso do Pai. Portanto, 
meus irmãos e irmãs, misericórdia tem rosto, tem 
identidade, tem atitude, tem coerência, tem vida. 
E neste Ano Santo da Misericórdia, e ao longo de 
todo o Oitavário da Festa da Penha, queremos 
olhar para Maria, a Mãe da Misericórdia, a mãe 
do Cristo de Belém,  sobretudo do Cristo Cru-
cificado e Ressuscitado. Lembro aqui uma frase 
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bonita de São Francisco de Assis: ‘naquele dia, 
dia da Páscoa, o Senhor revelou a sua misericór-
dia’. Portanto, a ressurreição de Jesus nada mais 
é do que a expressão plena da misericórdia do 
Pai. E se Deus foi misericordioso assim em Jesus 
Cristo é porque esta misericórdia foi gerada num 
útero, num ventre de uma mãe. Essa misericór-
dia passou exatamente pela Mãe da Misericórdia, 
como se apresenta aqui nesta belíssima imagem 
da Penha”, enfatizou, deixando um convite: “Deus 
precisa de cada um de nós para gerar ao mundo 
de hoje esse rosto misericordioso do Pai”.

no coraÇão do cristão 
não hÁ esPaÇo Para Ódio

A mensagem de D. Luiz Mancilha Vilela no 
domingo de Páscoa foi simples e muito clara. 
“Páscoa é o acontecimento da fé. Deus que 
vem até nós para nos resgatar de todo o mal, 
nos libertar de todo o pecado e abrir as portas 
do céu para nós. Agora, aquele que crê rece-
berá o perdão de Deus; aquele que crê aco-
lhe Jesus em seu coração”, disse o arcebispo.

Para ele, a pessoa que acolheu a Cristo não 
pode deixar espaço no seu coração para o ódio. 
“Deus é amor. no coração daquela pessoa que 
tem Deus não pode haver ódio. É importante que 
tenhamos essa consciência viva. no nosso co-
ração só pode habitar a paz, só pode habitar o 
amor. Só o amor constrói. O coração do cristão 
não pode dar espaço para o ódio, para a vingan-
ça, para o desprezo, para a vaidade. isso é coisa 
do maligno. nós somos de Deus”, frisou.

D. Luiz lembrou a devoção a nossa Senhora das 
Alegrias e Mãe da Misericórdia. Segundo ele, Jesus 
é a Misericórdia do Pai, que “nos ama tanto que 
deveríamos até ficar com vergonha de tanto amor”.

Dentro dessa lógica, não há espaço para a 
maldade.  “não podemos tratar mal nossos ir-
mãos. O nosso irmão é a estrada para chegar 
até o céu”, ensinou, pedindo para seguir Jesus e 
fazer o bem. “E só assim vamos chegar ao céu”, 
enfatizou, deixando uma mensagem de esperan-
ça: “Deus não se esquece de ninguém. Mas não 
fiquemos parados no sofrimento. Dias melhores 
virão”, completou.
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A primeira demonstração de fé a nossa Se-
nhora da Penha aconteceu no domingo de Pás-
coa (27/3) com a Romaria dos Cavaleiros, que 
abriu oficialmente a Festa da Penha deste ano. 

Sempre com a imagem peregrina de nossa 
Senhora à frente, a romaria saiu do bairro Cobi-
lândia seguindo pela Av. Carlos Lindenberg, per-
correndo uma distância de aproximadamente 8 
quilômetros até a Prainha de Vila Velha (a praça 
no pé do Morro da Penha reservada para as gran-
des celebrações e show da festa), onde foram 
recebidos pelos frades do Convento: Frei Pedro 
Engel e Frei Pedro Rodrigues. Padre Francisco 
Cassaro acompanhou os romeiros de Cobilândia 
até a Prainha.

Durante a oração, Frei Pedro Rodrigues lem-
brou do respeito que São Francisco tinha pelos 
animais e pediu aos romeiros para cuidarem bem 
dos animais.  

na verdade, em Cobilândia, é feita a concen-
tração porque muitos grupos e caravanas vêm 
de distantes cidades do Estado, como itaguaçu, 
Dores do Rio Preto, itarana, São Roque, Colatina, 
Governador Lindenberg. Para chegarem neste 

domingo de manhã, esses grupos estão na estra-
da há três dias. O tempo seco e quente não arre-
feceu os ânimos dos cavaleiros, entre eles muitas 
crianças. Durante todo o trajeto se ouviam hinos 
de louvor, orações e saudações à Padroeira.

O grupo de nove cavaleiros de Serra Sede se 
concentrou em Cobilândia. Até lá, os cavalos se-
guiram em caminhão. “A distância é muito gran-
de e o importante era participar desta festa com 
os demais. Gosto dessa alegria quando estamos 
juntos”, disse Gilver Piazzarolo, que preside a 
Associação de Agroturismo em Serra Sede, que 
tem  cinco roteiros de agroturismo: Circuitos das 
águas, Chapada Grande, Guaranhuns, Muribeca 
e Pitanga. Ele é dono do Sítio Recanto Mestre ál-
varo. “Este é o 10º ano que participo da romaria”, 
lembrou. 

A Romaria  contou com ajuda da Guarda Mu-
nicipal e a Polícia Militar, que controlou o trânsito 
durante a passagem dos cavaleiros de um lado 
da Av. Carlos Lindenberg.

A Romaria dos Cavaleiros acontece há 29 
anos mas passou a fazer parte do calendário ofi-
cial da festa em 2008.

A Primeira romAriA da Festa
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O 
bom público que 
veio ao Campinho 
na segunda-feira da 
Páscoa levou para 

casa a provocação e a mensa-
gem do Ministro Provincial Frei 
Fidêncio Vanboemmel, para 
que sejamos sinais de ressur-
reição no mundo. Frei Fidêncio 
presidiu a Celebração Eucarísti-
ca deste segundo dia do Oita-
vário da Festa da Penha, tendo 
como concelebrantes os frades 
do Convento e os padres da 
área Pastoral Serrana da Arqui-
diocese de Vitória.

na sua homilia, Frei Fidêncio 

destacou a beleza do Evange-
lho deste dia, que narra o en-
contro de Maria Madalena e 
da outra Maria com o Ressus-
citado. Segundo o celebrante, 
o objetivo de encontrar Jesus 
morto não fazia mais sentido. 
Este encontro com Jesus res-
suscitado passa a ser o “ponto 
de partida de nossa fé cristã”.

Jesus Ressuscitado nos 
provoca à missão: “Falai aos 
meus irmãos que não voltem 
mais à sepultura, mas é lá na 
Galileia que devem fazer a ex-
periência do Cristo Ressuscita-
do”, acrescentou.

Mas segundo o Ministro Pro-
vincial não é fácil sermos men-
sageiros de Cristo ressuscitado, 
como o próprio Evangelho mos-
tra: “Por um lado, duas mulheres 
começam anunciar a boa nova 
da ressurreição, e por outro lado 
pessoas querem impor o cami-
nho da morte”, disse referindo-
-se à atitude dos sumos sacer-
dotes e anciãos, que pagaram 
pela mentira dos soldados.

 “Sim, eles querem impor o 
caminho da morte, que come-
ça pelo suborno, pela trapaça, 
pela falsidade. isso é muito tris-
te. Este não é o caminho da 

Frei Fidêncio PEDE 
sinAis DE ressUrreiÇão
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Segundo ele, o mundo ne-
cessita de sinais de vida. “nós 
estamos cansados, muito can-
sados dos sinais de morte. nós 
estamos cansados de tanto 
suborno, de tanto enganação. 
Precisamos, sim, de sinais do 
Cristo, sinais de ressurreição. 
Sinais pascais para a nossa 
terra, sinais pascais para o 
nosso querido Rio Doce, sinais 
pascais para a nossa natureza, 
sinais pascais para nossa mãe 
terra”, completou, aplaudido 
pelo povo.

momento 
deVocional

no segundo dia do Oitavá-
rio da Festa da Penha, o guar-
dião do Convento, Frei Valdecir 
Schwambach, conduziu a ce-
lebração e disse que a palavra 
misericórdia não pode faltar na 
vida das pessoas. tendo ela, 
o relacionamento com Deus e 
com o próximo, ficará mais fácil. 
Frei Florival Mariano de toledo e 
Frei Paulo Ferreira garantiram a 
animação deste momento que 
antecede a Missa e que convo-
ca os devotos à oração e medi-
tação, recordando o sentido de 
ser neste morro o Santuário da 
graça e do perdão.

Durante meia hora, o povo 
canta, reza e reflete sobre a 
devoção mariana do primeiro 
Franciscano que chegou aqui 
(Frei Pedro Palácios) e o cele-
brante faz uma reflexão tendo 
como base um trecho da Bula 
de proclamação do Jubileu Ex-
traordinário da Misericórdia e dá 
tema a esta Festa da Penha. 
O momento termina com a La-
dainha de nossa Senhora; ora-
ções e bênção.

Frei Valdecir leu o seguinte 
texto: “Misericórdia é a palavra 
que revela o mistério da Santís-

sima trindade. Misericórdia é o 
ato último e supremo pelo qual 
Deus vem ao nosso encontro. 
Misericórdia é a lei fundamental 
que mora no coração de cada 
pessoa, quando vê com olhos 
sinceros o irmão que encon-
tra no caminho da vida. Mise-
ricórdia é o caminho que une 
Deus e o homem, porque nos 
abre o coração à esperança de 
sermos amados para sempre, 
apesar da limitação do nosso 
pecado”.

Segundo Frei Valdecir, a mi-
sericórdia não é para ser guar-
dada dentro de nós. “É para 
circular. Para chegar a outras 
pessoas”, ensinou. “A miseri-
córdia passa pela palavra, por 
nossas mãos, é atitude, é o 
olhar misericordioso, é o per-
dão”, explicou.

Segundo o frade, é preciso 
dar abertura para a graça. “Ou-
vimos falar que na Gruta em 
que residiu Frei Palácios, na Vila 
do Espírito Santo, ele deixou um 
espaço na pedra para colocar 
a estampa de nossa Senhora. 
isso é muito significativo. Se qui-
sermos também experimentar a 
misericórdia de Deus, é preciso 
deixar espaço aberto para a mi-
sericórdia entrar. Se o coração 
estiver fechado, não entra nada. 
Entram as cobiças, vaidades e 
os melindres humanos”, disse.

 O guardião do Convento 
pediu para buscar e acreditar na 
misericórdia de Deus. “A gente 
não ganha as coisas prontas do 
céu. nada cai como um pacote 
para nós. Mas tudo vem para a 
gente com muito sacrifício. Às 
vezes achamos que não pro-
gredimos nada, e até parece 
que regredimos. Mas é neces-
sário recomeçar todos os dias. 
Acreditar e buscar a misericór-
dia de Deus”, completou.

vida”, lamentou Frei Fidêncio, 
lembrando que só a verdade é 
transparente, real e viva.

Segundo Frei Fidêncio, as 
pessoas de Deus não aceitam 
suborno. “nós recebemos hoje 
do Ressuscitado uma missão: 
ide anunciar; ide proclamar a 
alegria da vida e, sobretudo, 
a alegria da misericórdia e do 
amor de Deus. Que esta Mãe 
Maria nos ajude também para 
que tenhamos essa alegria, 
essa fé, essa coragem para 
sermos verdadeiros discípulos 
e discípulas num mundo que 
necessita de sinais de ressur-
reição”, pediu o Ministro Pro-
vincial.
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O 
bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, 
Dom Rubens Sevilha, foi o celebrante 
do terceiro dia do Oitavário da Festa 
da Penha na terça-feira, 29 de março. 

Como é comum ver em suas homilias, sua mensa-
gem insistente foi de esperança, apesar dos nos-
sos problemas no dia a dia, da situação delicada 
por que passa o nosso país e pela violência que 
ceifa vidas nas guerras em muitos países. 

Partindo do exemplo do Evangelho de hoje, 
quando Maria Madalena chora e não vê que Je-
sus está próximo dela, Dom Sevilha disse que 

todos nós temos nossos momentos de lágrimas, 
momentos de dor. “Você tem aqueles momen-
tos difíceis que só você conhece. Mas o Senhor, 
assim como no Evangelho, está próximo de nós. 
Maria Madalena não O viu, mas Ele estava lá, ali 
pertinho, colado nela. É assim, meu irmão minha 
irmã, em tempos difíceis Ele está lá. Você não 
enxerga, mas Ele está colado em você. Sempre! 
Este é o amor fiel e misericordioso de Deus. no 
salmo responsorial, se diz ‘A terra transborda da 
bondade do Senhor’. A terra está transbordante 
da bondade do Senhor mesmo quando não O 

mensaGem DE EsPErAnçA
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vemos, não O percebemos. Mesmo quando es-
tamos chorando pelos problemas da família, pe-
los problemas do Brasil, do mundo”, enfatizou.

Dom Sevilha falou a um grande público que 
compareceu ao Campinho do Morro da Penha, 
que hoje recebeu romeiros da região pastoral 
Cariacica e Viana da Arquidiocese de Vitória. 
Além dos frades e Frei Fidêncio Vanboemmel, 
concelebraram com Dom Sevilha sacerdotes 
de 16 paróquias desta área pastoral.

Dom Sevilha, que é religioso carmelita, lem-
brou que estamos vivendo o belo tempo pascal. 
nesse período, subimos a ladeira para homena-
gear nossa Senhora das Alegrias, o título pas-
cal de Maria. “Muitos desanimam nesta subida 
porque o coração está sem fé, sem a força de 
Deus. Quantas pessoas na vida estão desani-
madas!  Mas o cristão jamais vai abandonar a 
sua luta. O cristão é corajoso e esta coragem 
é o Senhor que nos dá”, animou. Segundo ele, 
não podemos dar lugar à anemia espiritual, mas 
devemos buscar forças no Senhor.

Segundo o bispo celebrante, outra caracte-
rística do cristão é alegria. “Cristo vivo está co-
nosco e nos alegra. não estamos sozinhos e 
abandonados neste mundo. Ele prometeu, Ele 
cumpre: ‘Eis que estareis convosco até o final 
dos tempos’. O evangelho hoje mostra uma mu-
lher chorando: Maria Madalena. Pela tradição, 
era a pecadora. E olha que bonito! O pecado 
ficou para trás. não se fala mais de pecado, de 
erro. Agora, é aquela mulher procurando Jesus 
de madrugada. Ela queria ficar perto de Jesus. 
não interessa o passado dela. tem gente que 
fica olhando o passado, remoendo o passado. 
E aí fica complicando as coisas. Este é o Ano 

da Misericórdia.  Se o erro 
foi grande, a misericórdia de 
Deus é muito maior. Se o erro 
foi feio, o perdão de Deus é 
bonito. Maior e mais bonito do 
que qualquer erro ou pecado. 
Esqueçam os erros do pas-
sado. não fiquem remoendo 
o que passou”, estimulou, di-
rigindo-se especialmente aos 
casais. 

Ele terminou definindo três 

Frei Pedro Viana
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tipos de alegria: “Primeiro, a alegria da carne. Ela 
é superficial, basta uma cervejinha a mais e a 
pessoa já fica toda alegrinha. É aquela alegria do 
consumismo. Basta ir ao shopping e as sacolas 
fazem a pessoa mais feliz do mundo. Até o mês 
seguinte, quando chega a fatura do cartão de 
crédito...(risos). 

A segunda alegria é humana. Essa é transi-
tória e limitada. Depende de um momento ou 
acontecimento: passar num exame, conseguir 
uma cura etc. não dá para ter sempre essa 
alegria. não dá para ser alegre quando se está 
desempregado. E terceiro, a alegria d’alma. Ela 
é fruto do Espírito. Em Gálatas, 5, 22, entre os 
frutos do Espírito, está a alegria. Essa ninguém 
tira. Pode acontecer o que for, no fundo da alma 
existe a certeza de que Deus está comigo”, ex-
plicou, rezando pelos que sofrem de depres-
são: “Vamos pedir nesta Missa por aqueles que 
sofrem essa tristeza. Vamos pedir a alegria que 
vem de Deus!”.

A Celebração Eucarística terminou com uma 
bela homenagem a Maria feita pela liturgia desta 
área pastoral. Lembrando o evangelho de Caná, 
jovens com seis talhas de barro, referindo-se às 
áreas pastorais da Arquidiocese, e em seguida 
crianças com vasos de flores pediram a inter-
cessão de nossa Senhora da Penha com a in-
vocação de Mãe da Misericórdia.

oitaVÁrio
O Oitavário, o momento devocional da Festa 

da Penha, começou às 14h30, quando Frei Pe-
dro Viana, da Fraternidade de Colatina, convidou 
o povo a conhecer um pouco sobre o devoto da 
Virgem da Penha, Frei Pedro Palácios, e também 
acentuou a mensagem de esperança no Deus 
misericordioso.

Para a reflexão sobre o tema da festa, “Ma-
ria, Mãe e Porta da Misericórdia”, Frei Pedro Via-
na escolheu um trecho da Bula “Misericordiae 
Vultus” do Papa Francisco, que diz: “Perante a 
gravidade do pecado, Deus responde com a 
plenitude do perdão. A misericórdia será sempre 
maior do que qualquer pecado, e ninguém pode 
colocar um limite ao amor de Deus que perdoa, 
consola, e dá esperança”.

O frade lembrou que Maria merece nossa 
homenagem, carinho e amor, mas questionou: 
“Onde nós podemos contribuir com a miseri-
córdia do Pai? Como e onde podemos ser mi-



sericordiosos? Eu imagino que cada um sabe 
por onde começar! Comecemos onde quer que 
estejamos. na família, onde um respeita o outro, 
onde cada um assume a sua responsabilidade, 
como filho, marido, esposa”, disse.

Mas essa responsabilidade, segundo Frei 
Pedro, também se estende para fora da família. 
“Eu ouvi a recomendação de Frei Valdecir para 
recolher o lixo. A natureza precisa ser cuidada, 
ela merece nossos cuidados, nosso carinho. 
É nossa mãe, nossa casa. nós dependemos 
dela. Olhem esse vento, a água que tomamos. 
A mãe-natureza oferta tudo isso de forma gra-
tuita e fez tudo isso por misericórdia por cada 
um de nós”, completou. O momento celebrativo 
terminou com cantos e orações.

3º
 D

iA
 D

O
 O

it
AV

á
R

iO
19

solidariedade na Festa 
A Festa da Penha é um forte momento de 

devoção e fé do povo capixaba, que sobe ao 
Campinho do Convento e peregrina em roma-
rias durante toda a semana. Além de seu as-
pecto religioso, a festa, desde o ano passado, 
também desperta nos participantes a solidarie-
dade e o serviço a quem mais precisa.

neste ano, os fiéis foram novamente con-
vidados a doarem alimentos não perecíveis e 
fraldas geriátricas, que serão arrecadados du-
rante todos os dias da festa, de 27 de março 
a 04 de abril. Haverá dois pontos de coleta, 
sendo um na entrada principal do Convento 
e o outro no Campinho, assim como esteve 
no ano passado. A partir de domingo, eles 
estarão concentrados no Parque da Prainha.

As doações serão destinadas à Sociedade 
São Vicente de Paula (Vicentinos) e eles farão 
a distribuição das doações para todas as famí-
lias assistidas diariamente por voluntários. 
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O 
Evangelho de Emaús serviu de inspi-
ração para o Pe. Mukabi Senga Pier-
re pedir mais paz para o nosso país 
durante a Celebração Eucarística do 

quarto dia do Oitavário da Penha (30/3). Segun-
do o sacerdote, foi com a saudação “A paz este-
ja convosco” que Jesus ressuscitado animou os 
discípulos que andavam tristes e desanimados 
no caminho de Emaús e hoje deve ser levada pe-
los discípulos ao mundo inteiro.

“Vivemos um momento muito difícil no nosso 
país. Mas isso significa que ele acabou? Cadê a 
nossa fé? temos que acreditar. Vamos parar com 
essa briga que não ajuda ninguém. numa família 
quando um irmão briga com o outro irmão, uma 
hora terão de sentar juntos e conversar. Chega 
de bagunça. Vamos sentar e conversar porque 
somos uma família”, pediu. “Vamos viver em 
paz. Essa coisa de jogar pedra um no outro não 
vai nos ajudar em nada. Joguem as pedras no 
chão”, insistiu, pedindo que confiemos em Deus 

e coloquemos nossas esperanças nos pés de 
Jesus e Maria.

O quarto dia do Oitavário da Festa da Penha 
reuniu, no Campinho do Morro da Penha, os sa-
cerdotes e o povo da área pastoral de Benevente 
(formada pelas cidades Anchieta, Alfredo Chaves, 
Perocão, Meaipe, Praia do Morro, Muquiçaba e 
Guarapari) para homenagear nossa Senhora das 
Alegrias, o título pascal de Maria. Pe. Pierre, que 
é natural do Congo, na áfrica, e hoje é pároco da 
Paróquia nossa Senhora de Lourdes, de Guara-
pari, presidiu a celebração. 

Segundo Pe. Pierre, se soubermos pedir “Fica 
conosco, é tarde”, Ele vai permanecer. Ele ainda 
explicou que este episódio nos indica dois luga-
res privilegiados onde podemos encontrar o Res-
suscitado: a escuta da palavra, em comunhão 
com Cristo, e o partir do Pão. “A palavra e o pão 
tiraram o medo deles”, acrescentou.

Segundo o celebrante, também hoje o Res-
suscitado entra em nossas casas e nos nossos 

mensaGem DE Paz
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corações, apesar de, às vezes, as portas estarem 
fechadas. “nós não podemos ter medo de evan-
gelizar. Claro que existem muitos obstáculos, mas 
se acreditarmos em Jesus, ele vai dar a graça 
de superar esses obstáculos”, incentivou.  “Deus 
não abandona os seus escolhidos”, concluiu.

momento deVocional
O momento devocional franciscano deste dia 

esteve a cargo dos frades do Santuário do Divino 
Espírito Santo e recordou os feitos e a fé de Frei 
Pedro Palácios, além de refletir sobre o tema da 
festa com base no documento sobre a declara-
ção do Ano da Misericórdia. Frei Paulo Pereira, 
o novo guardião do Convento da Penha, presi-
diu este momento e leu o seguinte trecho escrito 
pelo Papa Francisco sobre a misericórdia: “Abrirei 
a Porta Santa no cinquentenário da conclusão 
do Concílio Ecumênico Vaticano ii. A igreja sente 
a necessidade de manter vivo aquele aconteci-
mento. Quanto desejo que os anos futuros sejam 
permeados de misericórdia para ir ao encontro de 
todas as pessoas levando-lhes a bondade e a ter-
nura de Deus! A todos, crentes e afastados, pos-
sa chegar o bálsamo da misericórdia como sinal 

do Reino de Deus já presente no meio de nós”.
Frei Clarêncio neotti fez a reflexão: “Fiquei 

pensando numa saudação a vocês nesta tar-
de em que celebramos Maria, Mãe e Porta da 
Misericórdia, e também como saudar Maria, 
nossa Mãe e nossa Senhora da Penha e não 
achei outra melhor do que a própria saudação 
do Anjo Gabriel a Maria na Anunciação: “Ave 
Maria, cheia de graça!” Esta cheia de graça não 
são as graças que nós procuramos nas nove-
nas. Esta cheia de graça é o próprio Filho de 
Deus, Jesus Cristo, a graça das graças. Maria, 
saudada pelo anjo como cheia de graça, podia 
ter sido chamada: “Ave Maria, Mãe de Jesus”, 
porque esta graça sobre todas as graças que 
Deus nos deu se chama Jesus de nazaré e 
nesta semana nós celebramos Jesus ressusci-
tado. Este Jesus que nós celebramos ressus-
citado e que um dia esteve no pequeno útero 
de Maria, esse Jesus é a encarnação de mise-
ricórdia de Deus.

O Papa, no seu documento sobre a Misericór-
dia, arrola uma porção de gestos misericordiosos 
de Deus no Antigo testamento e no novo. no 
Antigo testamento bastaria lembrar o amor com 

Frei Paulo Pereira Frei Clarêncio neotti



que Deus criou todas as coisas. Porque todas 
as coisas que existem no céu e na terra são 
obra da misericórdia de Deus. Poderia lembrar a 
grande obra da misericórdia de Deus no Antigo 
testamento quando ele criou a pessoa humana, 
homem e mulher, à sua imagem e semelhança. 
Observem, à sua imagem e semelhança; portan-
to, feitos, também nós, de misericórdia, a mesma 
misericórdia de Deus. Por isso, Jesus um dia po-
dia dizer ao povo: “Sede misericordiosos como o 
Pai do céu é misericordioso”. Penso que no novo 
testamento há dois gestos incomensuráveis de 
misericórdia de Deus. O primeiro, o momento da 
anunciação, quando o Filho de Deus, por miseri-
córdia do Pai se encarna em Maria de nazaré e, 
na manhã de Páscoa, quando o Filho de Deus 
supera o que inteligência humana nenhuma podia 

imaginar, supera a própria morte e ressurge dos 
mortos.   

Santo Antônio, ao escrever um sermão sobre 
a Páscoa, se demora em contemplar Maria em pé 
diante da sepultura de Jesus. E esta contemplação 
não está nos Evangelhos. Mas diz Santo Antônio, 
que morreu em 1231, e que é opinião de muitos 
teólogos, Maria não foi para casa na sexta-feira à 
noite. Ficou esperando a manhã de Páscoa e foi 
ela que viu rasgar-se a madrugada de domingo e 
o Cristo sair vivo e ressuscitado. E esta visão é 
uma das grandes alegrias de Maria que nós cele-
bramos sob o título de nossa Senhora da Penha. 
Porque Penha não é pedra, mas vem do latim pan-
na. E Maria, na manhã de Páscoa, supera a dor do 
calvário da cruz, e transforma para sempre a dor 
do calvário, a panna do calvário, em alegria eterna 
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da ressurreição. E Santo Antônio comenta: é por 
causa disso que o povo celebra de modo especial 
Maria em todos os sábados. 

irmãos e irmas, celebramos a Páscoa do Se-
nhor, celebramos a grande alegria de Maria, a 
ressurreição, encarnação da misericórdia. Maria, 
a Mãe da Misericórdia, a Porta da Misericórdia, 
a Rainha da Misericórdia. Eu vou fazer a vocês 
o mesmo pedido que fez o Papa Francisco para 
este Ano da Misericórdia: que todos nós sejamos, 
no nosso dia a dia, sinais vivos, porque é Páscoa! 
Sinais vivos da Misericórdia de Deus, nosso Pai. 
Ou em outra expressão do Papa Francisco, eu, 

Diante do medo de ver um dos filhos per-
der a perna após um acidente, o aposentado 
Alfredo Carriço, de 74 anos, recorreu a nossa 
Senhora da Penha. A prece foi atendida e a 
promessa cumprida: Alfredo foi de Goiabeiras, 
em Vitória, até o Convento a pé, e construiu 
uma maquete do templo religioso. O acidente 
com o filho do aposentado aconteceu há um 
ano e meio. Uma pilha com 20 folhas de ma-
deira caiu sobre a perna direita do montador 
de sofá Leodogério Carriço, de 50 anos. “Ele 
quebrou a perna em quatro lugares. O médico 
falou em amputação e eu fiquei desesperado, 
foi aí que fiz a promessa”, contou Alfredo. Se-
gundo o aposentado, nossa Senhora da Pe-
nha agiu, e a perna do filho dele não precisou 
ser amputada. 

A primeira parte da promessa feita à Pe-
nha era seguir de Goiabeiras, em Vitória, até 
o Convento da Penha, em Vila Velha, a pé. O 
percurso foi ainda mais difícil por causa de uma 
operação no joelho esquerdo. “Fui devagari-
nho, arrastando a perna, e depois da promes-
sa cumprida, resolvi fazer a maquete”, disse. 
Marceneiro aposentado, ele decidiu unir o ta-
lento à fé para a construção da réplica, que foi 
feita de madeira. Ele conta que moradores da 
comunidade vão até a casa dele só para ver 
a maquete. A construção durou de novembro 
do ano passado até março desse ano. “Demo-
rou um pouco porque constantemente eu ia ao 

você, cada um de nós, devemos levar a todos a 
bondade e a ternura  de Deus, que é a expressão 
da misericórdia divina entre nós. Amém”.

desPedida de Frei Fidêncio
Frei Fidêncio Vanboemmel despediu-se da 

festa neste dia devido a compromissos em São 
Paulo.  “Obrigado pelo carinho. Continuem fiéis a 
Maria e fiéis a Deus. Ainda hoje dizia numa entre-
vista que dentro desta pedra, onde está erguido o 
convento, existe um coração. É o coração do povo 
capixaba”, disse, recebendo calorosos aplausos 
do povo.

Convento ver detalhe por detalhe, porque na 
foto não dava para ver bem os pormenores”, 
conta o carpinteiro, que também faz presépios. 
O fiel de nossa Senhora diz que a Virgem já 
operou várias graças em sua família e, por isso, 
ele nunca deixa de rezar em sua homenagem.

“toda noite eu rezo para a nossa Senhora 
em agradecimento pela cura do meu filho. Ela 
já curou a minha mãe de um derrame. Eu cla-
mei a ela, e na época ela deu mais 10 anos de 
vida para a minha mãe. Ela também me deu o 
terreno em que moro com minha família e onde 
também tenho a minha oficina. tudo o que me 
acontece eu recorro a ela e ela me socorre 
sempre”, diz, emocionado.

Fonte: tatiana Moura e Marcelo Prest/ A Gazeta
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GrATo Por milaGre, homEm FAz 
mAquETE Do conVento da Penha
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O 
bispo auxiliar da Arquidiocese de Vi-
tória, Dom Rubens Sevilha, voltou ao 
Campinho, no Morro da Penha, para 
presidir a Celebração Eucarística no 5º 

dia do Oitavário da Festa da Penha (31/3), e cha-
mou a atenção para a falta de fé. 

Além do povo fiel de Vila Velha, foi o dia da 
área pastoral Serra e Fundão da Arquidiocese de 
Vitória coordenar a liturgia. Um dos municípios 
que mais cresceu na Grande Vitória, Serra tem 
hoje quase 500 mil habitantes, muitos problemas 
e um povo muito religioso.

Dom Sevilha tomou como tema a fé ao co-
mentar a primeira leitura do dia [Atos dos Após-
tolos 3,11-26]. Segundo o bispo, quando há 
falta de fé, o ser humano é fraco. “A pessoa 
que está forte enfrenta a vida, enfrenta os pro-

blemas. Para quem está fraco, tudo pesa”, 
disse, interagindo com o povo: “Vocês já co-
nheceram uma pessoa pessimista, que para 
ela tudo está ruim, tudo está mal, nada pres-
ta, nada está bom? Já conheceram?”[em coro, 
todos dizem sim] “Eu também. Vejam, esta 
pessoa não tem fé profunda. Pessimismo não 
combina com cristianismo.  O pessimista nega 
a Deus. Se está tudo mal, tudo está ruim, nada 
presta, onde está Deus? Onde está a ação de 
Deus?”, questionou o bispo. Para D. Sevilha, lá 
no fundo do coração dele, Deus deve estar di-
zendo: “Meu filho, minha filha, será que eu não 
fiz nada de bom neste mundo? Será que não fiz 
nada para você? Você só reclama?! Para você 
nada está bom!”.

Referindo-se ao Evangelho do dia [Lc 24, 35-

o GrAnDE ProBlema Do 
sEr humAno hojE: Falta de Fé
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do Pai e no colo da Mãe e deixar a água correr, 
porque é o Senhor que conduz a história”, com-
pletou.

momento deVocional
Frei Diego Atalino de Melo, animador do Ser-

viço Vocacional da Província Franciscana da ima-
culada, presidiu o Oitavário da Festa da Penha, 
momento devocional que aconteceu antes da 
Celebração Eucarística. Frei Florival Mariano de 
toledo, Frei Paulo Ferreira da Silva e músicos ga-
rantiram a animação com belos cantos.

 Segundo Frei Diego, citando o documento do 
Papa Francisco, foi por meio de nossa Senhora 
que podemos descobrir o rosto de Deus revelado 
em Jesus. “Um rosto misericordioso e paciente, 
um rosto que está próximo. Eu não sei o que vo-
cês acham, mas eu sinto que nossa sociedade 
ultimamente tem se tornado cada vez mais into-
lerante. Parece que estamos nos afastando da 
misericórdia de Deus, parece que estamos per-
dendo a capacidade do diálogo, do respeito às 

diferenças. Quantas vezes a gente não percebe 
isso? E, no entanto, hoje celebrando esta festa, 
ao longo deste Oitavário, queremos redescobrir o 
rosto  misericordioso e bondoso de Deus”, con-
vocou Frei Diego.

Segundo o frade, quando falamos em miseri-
córdia tem gente que pode pensar que é falar em 
fraqueza, em pequenez. “não! Falar em miseri-
córdia significa falar em grandeza, como lembra o 
Papa Francisco ao citar São tomás de Aquino: a 
misericórdia é qualidade da onipotência, ou seja, 
da grandiosidade de Deus. Se ela é a qualidade 
da grandiosidade de Deus, é também a qualida-
de da grandiosidade de todos nós”, destacou.

“Portanto, irmãos e irmãs, ser misericordioso 
significa ser grande, ser nobre, amar, perdoar, 
respeitar, ajudar o próximo. Deve demonstrar e 
demonstra a grandiosidade do coração quem 
está cheio de Deus. De um coração que tem Ma-
ria como Mãe e modelo de misericórdia. Mas para 
que essa misericórdia não seja um simples senti-
mento ou ideia na nossa cabeça, ela tem que se 
traduzir em gestos concretos”, ressalvou, citando 
um exemplo no próprio Campinho. O Frade con-
tou que conheceu a Dona Sirlene, que está parti-
cipando todos os dias do Oitavário com sua mãe. 
Para isso, ela tirou férias para que pudesse trazer 
a mãe, que é idosa e deficiente visual, e que tinha 
manifestado o desejo de estar aqui. “Ela colocou 
já no concreto de sua vida a obra de misericór-
dia”, completou Frei Diego, pedindo uma salva de 
palmas para elas.

48], lembrou que a pri-
meira palavra que Je-
sus vai dizer depois da 
ressurreição é a “paz 
esteja com vocês”. 
Segundo ele, onde Je-
sus entra, entra a paz. 
E Dom Sevilha deixou 
um questionamento às 
pessoas: “Como você 
está construindo a paz 
na sua casa?”. O bispo 
recordou que o Papa 
Francisco disse que a 
construção da paz é 
um trabalho manual. “É 
igual na roça, tem que 
suar. Ela é suada. É 
preciso trabalhar para 
tê-la”, emendou.

no final de sua ho-
milia, D. Sevilha disse 
que metade das pre-
ocupações das pes-
soas é com coisas 
ilusórias. “Mesmo com 
todas as dificuldades 
nesta vida, queremos 
nos lançar nos braços 

Frei Diego Melo



6º
 D

iA
 D

O
 O

it
AV

á
R

iO
26

n
o sexto dia do Oitavário da Festa da Pe-
nha, sexta-feira (01/4), a área pastoral da 
Capital capixaba marcou presença na 
Celebração Eucarística, que foi presidida 

pelo pároco Frei Agostinho Morosini, OAR, da Pa-
róquia Santa Rita de Cássia. Os franciscanos do 
Convento da Penha e da Província da imaculada 
acolheram os sacerdotes e religiosos desta região 
pastoral e o povo que lotou o Campinho, num dia 
em que o sol forte deu uma trégua. 

Frei Agostinho lembrou que o Evangelho do 
dia narra a terceira aparição de Jesus aos dis-
cípulos depois da ressurreição. “Os discípulos 
já estavam voltando à experiência que faziam 
antes de serem chamados por Jesus. Jesus 
se manifesta a eles no mar de tiberíades, na 
Galileia, local também onde Jesus disse a Ma-
ria que os encontraria. nessa aparição, Jesus 
retoma o primeiro chamado em que indicou aos 
discípulos o caminho a seguir. A partir dessa 
experiência com o Ressuscitado, eles vão re-
ceber a força do Espírito Santo para anunciar a 

ressurreição de Cristo”, explicou o frade agos-
tiniano.

Segundo Frei Agostinho, os discípulos não te-
rão medo a partir dessa experiência. “isso pode 
se visto na primeira leitura [Atos dos Apóstolos 
4,1-12], quando Pedro fala com muita coragem: 
‘Jesus é a pedra, que vós, os construtores, des-
prezastes, e que se tornou a pedra angular’. Pe-
dro tem força para enfrentar os chefes, os anci-
ãos e os mestres da lei”, observa o celebrante. 
“Queridos irmãos e irmãs, observemos o quão 
difícil é seguir Jesus, principalmente se batermos 
de frente em situações de injustiça. Em nome de 
Jesus, seremos perseguidos. Mas tenhamos co-
ragem que venceremos os desafios que a vida 
nos apresenta”, encorajou.

Para vencer esses desafios, os cristãos têm 
Maria como intercessora. “Santo Agostinho dizia 
que Maria é mais bem-aventurada não tanto por-
que gerou o Cristo em seu ventre, mas é mais 
bem-aventurada porque ela acreditou pela fé: 
‘Faça-se em mim segundo a sua palavra’. Cris-

o ressUscitado 
nos rEEnviA Em missão
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to vem ao encontro da humanidade através de 
Maria. Peçamos a graça da fé, como Maria, para 
ultrapassarmos as barreiras”, completou.

romaria dos 
militares no oitaVÁrio

O Momento Devocional Franciscano, que an-
tecede a Santa Missa, marcou o testemunho e 
a homenagem dos Militares à nossa Senhora da 
Penha. Às 14h30, a procissão reunindo cerca 
de 80 soldados subiu a ladeira do Convento da 
Penha e chegou ao Campinho. A imagem de 
nossa Senhora foi trazida num andor por um re-
presentante do Exército, da Marinha, da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros. O guardião do 

Convento, Frei Valdecir Schwambach, fez a aco-
lhida e pediu que rezassem pelos “desafios que 
os nossos irmãos militares encontram na sua 
jornada”.

Frei Pedro Rodrigues fez a reflexão sobre o 
tema da Festa da Penha deste ano, tendo em 
vista o Ano Santo: “Maria, Mãe e Porta da Mise-
ricórdia”.

Segundo o frade, a porta é acesso principal 
para a casa e o coração é o acesso principal para 
que o Senhor possa entrar. Citando Paulo aos Ro-
manos, disse que a prática da misericórdia é feita 
com alegria. O frade lamentou que nem sempre 
é o que se vê nos lares. “Misericórdia significa 
saber ouvir. Os pais devem saber ouvir os filhos 
e os filhos ouvir os pais. Quantos não têm mais 
tempo de ouvir. Este é o grande apelo: sermos 
misericordiosos lá em casa.  Estarmos atentos às 
necessidades uns dos outros. não somente para 
os de fora mas principalmente para os de casa”, 
disse. 

“Carissímos irmãos, Maria é a Porta e ela se 
abre a todo momento. Com certeza, vossos co-
rações exultam de alegria aqui nesta casa da 
Mãe. Mas é preciso que levemos essa alegria 
para o dia a dia, lá em casa, no trabalho etc. 
Que sejam portadores da alegria, da fé e da es-
perança”, pediu.



L
ogo após o show do grupo Shalom, na noite 
desta sexta-feira (01/4), na Prainha, Frei Vitório 
Mazzuco aprofundou o tema da Misericórdia 
na perspectiva franciscana. Segundo o frade, 

Francisco de Assis tem uma frase que é chave neste 
tema: “O Senhor me conduziu aos leprosos e eu tive 
misericórdia com eles”.

“na perspectiva franciscana, temos de partir desta 
frase. Para Francisco, a misericórdia não vai ser ape-
nas celebrada, mas tem que ser vivida, praticada”, 
disse, lembrando que tem ouvido muito se falar em 
“festa da Misericórdia, celebração da misericórdia...”. 

Frei Vitório destacou três pontos nesta palestra 
da misericórdia na perspectiva franciscana, lem-
brando que Francisco é o santo que aprendeu a 
sentir: “Ele vai sentir que a luz tem mais direito do 
que todas as trevas. nós vimos aqui na apresen-
tação do grupo Shalom o reerguimento da vida. É 
preciso reconstruir a casa da existência. Que casa é 
essa? A casa do coração, da interioridade, da sen-
sibilidade, da intimidade, a casa do amor, a casa 
dos maiores afetos, a casa que não separa espírito 
e afeto, a casa da minha interioridade. É preciso re-
construir a casa da virtuosidade e todos os valores 
inspirados nessa grande virtude que é a virtude de 
Deus e que todo o Antigo testamento proclama que 
a identidade do Senhor é a misericórdia. É preciso 
reconstruir todas as virtudes do cuidado. Esse é o 
sentimento que move em Francisco o caminho da 
misericórdia. Ele é o santo do sentir, que nos ensi-
na a pensar, não só pensar, mas abraçar a palavra 
do Senhor, como uma palavra encarnada, a palavra 
verdadeira, que entra em nossa vida. E depois ele 
vai agir”, disse.

três aspectos:
1 - A misericórdia como conversão 

não podemos esquecer que Francisco fez 
sempre um caminho da conversão. Dividir gene-
rosamente o tempo, bens, esmolas, moedas, pe-
daços de roupas, faz parte de gestos penitenciais 
de eliminação de excessos. Precisa-se descobrir o 
que se tem demais e ir se desfazendo aos poucos. 
Conversão não é castigo, mas caminho de transfor-
mação através do despojamento. Passar para uma 

A misericÓrdia nA 
PersPectiVa Franciscana

vida que leve às sendas do Evangelho não se dá 
sem renúncias.

A conversão interior comporta mudança de lugar. 
Se eu mudo de lugar, vejo onde estão os apelos da 
vida. Eu vou perceber onde estão os sofrimentos. 
tem muita gente que muda de mentalidade, mas não 
muda de lugar. Como converter-se sem dar o primei-
ro passo?! Por isso, uma grande beleza desta Fes-
ta da Penha é a peregrinação. A dinâmica da vida: 
tudo começa com um passo. Lá no alto santuário, 
peregrinos e peregrinas vão fazer este caminho que 
vem desde a tradição do Antigo testamento. tudo 
começa com um passo. É a mística de Santiago de 
Compostela.

É preciso dar um passo. Por isso, este lugar, este 
convento acolhe a dinâmica da existência de tantas 
pessoas que vêm para a romaria dos homens, das 
mulheres, das pastorais etc. isso significa o senso de 
pertença com a vida, com a igreja, com a comunida-
de, com o coração, com a presença. 

Uma romaria carregada de piedade popular, de 
prece constante, de silêncio contemplativo. A roma-
ria faz parte da conversão. O verdadeiro convertido é 
aquele que faz o caminho penitencial. E vou insistir: 
penitência não é castigo. Mas um caminho de trans-
formação, que passa pelos caminhos do Evangelho, 
pelos caminhos do amor.

Mas é o caminho feito pela grande virtude do 
Deus do Antigo testamento. É o Deus misericordio-
so, um Deus que está atento ao sofrimento do seu 
povo.
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A apresentação o “Canto das írias”, que en-
cantou o público na sexta-feira à noite (01/4), 
pôde ser visto no domingo após a Romaria das 
Mulheres, na Prainha, em Vila Velha. O espetá-
culo que reúne teatro, música e dança abriu a 
noite cultural da Festa da Penha, que teve na 
sequência a palestra de Frei Vitório Mazzuco 
sobre a Misericórdia e a apresentação musical 
de Frei Florival Mariano toledo e Frei Paulo Cé-
sar Ferreira.

O “Canto das írias”, com beleza, movimenta-
ção e comunicação, conquistou o público, que 
se manifestou com aclamações durante várias 
vezes na apresentação. O texto foi escrito e 
concebido por Wilde Fábio dos Santos, con-
sagrado da Comunidade Católica Shalom. Se-
gundo ele, o título é um neologismo criado por 
ele para explicar o processo de desfiguração do 
homem contemporâneo, que perdeu o sentido 
de sua vida espiritual e social, tornando-se uma 
“fera” desfigurada de sua identidade.

na primeira parte do espetáculo, os bailari-
nos usam perucas e roupas que lembram uma 

2. A misericórdia como penitência
Eu queria repetir o que disse: penitência não é 

castigo. É um caminho de eliminação de excessos. 
O penitente é aquele que pergunta a cada dia: o que 
está exagerado em mim? Há excessos de apego, de 
vaidades, de violência, de agressividade, de egoísmo? 

nunca se sentir saciado na busca de Deus. 
Essa é a verdadeira penitência. Francisco na busca 
de Deus, busca inspiração no Salmo 41, no salmo 
12 e no salmo 67.

3. A palavra misericórdia 
A palavra é um grande encontro do que foi dito 

aqui na apresentação do grupo Shalon: o coração é 
a centralidade da existência. O órgão do nosso co-
nhecimento não é o intelecto, mas o coração. O que 
passa pelo nosso coração, toma conta da vida, toma 
conta da existência, toma conta da nossa história, 
dos nossos sonhos, do nosso interior, das nossas 
palavras, dos nossos projetos.

A misericórdia é a ação do coração de Deus que 
olha com olhos solidários, com clemência, graça, 
compaixão, cuidado e ternura. O mísero (miseri, do 
latim) evoca o coração (cor, cordis) sem cessar. A mi-

sericórdia é um clamor contínuo, todos os dias. 
O afeto encontrado e provocado, tem que ser 

transformado em atos. Por isso São Francisco diz: 
“Eu fiz misericórdia com eles. Eu não tive dó deles”. 

nós estamos nesta celebração da Festa da Mãe 
da Penha, a Porta da Misericórdia. não se esque-
çam, Deus tudo podia, tudo pode. tudo ele queria, 
tudo ele quer. A sua imensa vontade é capaz de tudo, 
mas uma coisa ele não quis: ser pai de si mesmo. Ele 
arrumou uma mãe, quis ter uma mãe, a mãe divina. 
As romarias que vão chegar, os passos do peregrino, 
como conversão, mudança de lugar, como penitên-
cia, com fome e sede de Deus, com um coração 
pulsante vão caminhar em direção a este santuário 
da montanha, o lugar do transcendente, esse lugar 
de encontro entre matéria e espírito. A montanha é 
o lugar onde elevamos o nível de nossa existência.

nós chegamos ao coração de Deus pelo cora-
ção da Mãe. Maria tem a dimensão afetiva de todos 
os nossos gestos. nós aprendemos com Francisco, 
nesta noite, que é preciso sermos conduzidos pela 
força do Senhor para sentir que o outro tem necessi-
dade. As necessidades do outro são os desejos de 
Deus.  Maria é o desejo de Deus de entrar na história.
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o canto DAs Írias

fera em coreografias muito bem elaboradas. 
Esse homem caído tem a chance de se re-
erguer no caminho no encontro com o Cristo 
Misericordioso.

Frei Paulo, Frei Florival e músicos colocaram 
o povo para cantar com os “hits” do Oitavário. 
A noite musical terminou com o pedido de bis 
atendido com a Oração de São Francisco.
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A 
primeira diocese a chegar em romaria 
até o Campinho para a primeira celebra-
ção no sábado (02/4) foi a de São Ma-
teus. Logo cedo, às 7 horas, os romei-

ros começavam a subir o morro a pé depois de 
viajarem três horas para chegarem até Vila Velha, 
já que São Mateus fica no norte do Estado.

Às 8 horas, o bispo da diocese, Dom Paulo 
Dalbó, presidiu pela primeira vez uma Missa na 
Festa da Penha, já que foi ordenado bispo no ano 
passado. Ele veio acompanhando o seu povo, 
representando 709 comunidades em 19 municí-
pios. Ele foi acolhido pelo guardião do Convento 
da Penha, Frei Valdecir Schwmbach.

na sua homilia, ao se referir ao Evangelho, 
lembrou que Jesus repreendeu os discípulos 
pela incredulidade e dureza de coração. O bispo 
lembrou que o início da missão dos apóstolos, 
após a morte e ressurreição de Jesus, não foi fá-
cil. “Mas que graça e bênção que os apóstolos 
não desistiram”, disse.  

Segundo D. Paulo, incredulidade e dureza de 
coração são justamente os maiores obstáculos para 
nossa missão e, consequentemente, para nossa 
salvação. “não é falta de bíblias ou sustento finan-
ceiro. Mas para Jesus é falta de fé e amor”, emen-
dou. “Quando nosso coração está aberto a Jesus 

e quando, de fato, temos uma fé firme, consisten-
te, nada vai nos abalar. E a fé em Jesus continuará 
ecoando com o nosso testemunho”, acrescentou.

Esse testemunho, segundo bispo, pode ser 
bem próximo. “Se você não for o missionário de 
Jesus para o outro lado de sua rua, você cer-
tamente não será para o outro lado do mundo. 
Esse Jesus não o preparou para ir a outros luga-
res, mas para ir ao encontro do outro”, disse.  

“Quem é esse outro que precisa ser acolhido 
e precisa ser evangelizado? Essa evangelização 
se torna falha quando nós não compreendemos 
que o mistério de Jesus pode ser começado, 
bem próximo, dentro de nossa casa. Certa vez, 
um missionário observou o seguinte: o passo 
mais longo e difícil de tomar não é a viagem para 
um país distante, mas o último metro que separa 
você de uma pessoa que não conhece Jesus. 
Esse passo, sim, é o mais difícil, ainda que seja 
para chegar à porta do seu vizinho”, explicou. 

Para o bispo, talvez a grande dificuldade da 
missão não está no além-fronteiras mas está na-
queles que estão justamente mais próximos de 
nós. Estou repetindo muito isso neste ano porque 
precisamos formar bem a nossa casa. Como falar 
de evangelizar o mundo, se não evangelizarmos a 
família? Como evangelizar o mundo, se não evan-

romeiros quE viErAm de lonGe
são mATEus
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gelizamos nossa casa? Como dizer que estamos 
prontos para o mundo, se os nossos corações se 
encontram endurecidos”, questionou. 

Dom Paulo falou da importância da família nes-
ta formação. E pediu a intercessão de Maria para 
que os nossos corações sejam misericordiosos. 
“Se nós reconhecemos que Jesus é um caminho 
que nos leva ao Pai, Maria é o caminho que nos 
leva a Jesus. Depois de Jesus, é Maria que ocu-
pa o lugar mais elevado. E mais próximo de nós”, 
ensinou.

A Diocese de São Mateus foi criada em 16 de 
fevereiro de 1958 pelo Papa Pio xii, com territó-
rio desmembrado da então Diocese do Espírito 
Santo, hoje Arquidiocese de Vitória. Localizada 
ao norte do Espírito Santo, é composta por 19 
municípios. Desta Romaria, cerca de 60 ônibus 
participaram.

Apelo social e emoção marcaram a 11ª  Ro-
maria das Pessoas com deficiência na manhã 
do sábado, (2/4), durante a Festa da Penha. 
Cerca de 5 mil pessoas de várias cidades do 
Estado participaram da caminhada que percor-
reu algumas ruas do Centro de Vila Velha.

Alaíde traz a sua filha Priscila, deficiente fí-
sica, desde a primeira romaria e se emociona 
em cada edição. “todos os dias eu rezo pela 
Priscila e pelos meus outros filhos, pedindo a 
nossa Senhora da Penha para ajudar nos tra-
tamentos e pra não me deixar desistir dessa 
caminhada”.

Cláudio Vereza, ex-deputado e deficiente 
físico, destaca a participação das entidades e 
associações na Romaria que já acontece na 
décima primeira edição. “O clamor que eu dei-
xo hoje é o da inclusão. temos muitas leis no 
Brasil e nosso Estado que beneficiam as pes-
soas com deficiência, mas precisamos colocá-
-las em prática. É hora de políticas públicas vol-
tadas para as pessoas com deficiência.”

Pe. Carlos Pinto Barbosa acompanha a 
Romaria desde a primeira edição e este ano 
veio acompanhando os romeiros de Afonso 
Cláudio, cidade em que trabalha. O sacerdote 
afirma que a igreja deve ser esse espaço de 
participação e reconhecimento da dignidade 
humana. “O papel desta romaria é profético, o 

anúncio do Ressuscitado nesta igreja de Vitória 
do Espírito Santo”, disse. na homilia da Missa 
que foi celebrada na chegada da Romaria, Pe. 
Carlos falou sobre a esperança que precisa ser 
testemunhada pelas pessoas com deficiência. 
“Cada um aqui é presença de Cristo Ressus-
citado. É vida, é esperança, é certeza de não 
desanimar. Vocês são apóstolos pelo testemu-
nho de vocês!” no momento de ofertório, fo-
ram enumeradas as conquistas em favor das 
pessoas com deficiência.

Durante toda a celebração, a senhora Er-
melinda segurou um porta-retrato. Era a foto de 
sua neta Júlia, que participa todos os anos da 
Romaria, mas por estar viajando, a avó não dei-
xou de participar e trouxe a foto.

romaria DAs PEssoAs Com deFiciência
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U
ma das romarias mais participativas da 
Festa da Penha é a da Diocese de Ca-
choeiro de itapemirim. neste ano, lota-
ram 40 ônibus, 15 vans e um grande 

número de veículos particulares para participar 
desta homenagem a nossa Senhora da Penha. 

O bispo franciscano Dom Dario Campos pre-
sidiu a Celebração Eucarística  e falou na sua ho-
milia sobre o significado da montanha desde o 
Antigo testamento e a importância dos romeiros 
se dirigem em romaria à montanha do Convento 
da Penha. Ele enfatizou a questão da comunica-
ção nos dias de hoje e o risco que se corre quan-
do o ser humano se encanta pelas tecnologias e 
esquece o outro. “A comunicação pessoal está 
num grande impasse. Estamos perdendo a capa-
cidade de silenciar o coração. Estamos perdendo 
a capacidade de nos encontrar com as pessoas 
e com nós mesmos. Estamos nos distanciando 
da essência fundamental do humano”, disse.

Falando sobre o tema da festa, Dom Dario ex-
pressou que Jesus nos mostrou a misericórdia 
do Pai e que não é possível fazer essa experiên-
cia sem o perdão. “Perdoar não é uma coisa fácil. 
Pro bispo também não!”

A diocese de Cachoeiro de itapemirim foi con-
sagrada a nossa Senhora da Penha com canto e 
a entrada do brasão feito com flores. Pe. Andher-
son Franklin, coordenador de pastoral, agradeceu 
ao Frei Valdecir Schwambach a acolhida no perí-
odo em que atuou como guardião do Convento 
da Penha.

A Diocese de Cachoeiro de itapemirim foi eri-
gida canonicamente pelo Papa Pio xii, por meio 
da Bula “Cum territorium”, de 16 de fevereiro de 
1958, a partir de território desmembrado da então 
Diocese do Espírito Santo, hoje Arquidiocese de 
Vitória. 

momento deVocional
O sétimo dia do Oitavário, momento devocio-

nal franciscano, antes da Santa Missa no Cam-
pinho.  Frei Gustavo Medella, que é Definidor e 
Coordenador da Frente de Comunicação da Pro-
víncia da imaculada, fez a reflexão com base na 
bula do Ano da Misericórdia. Ele leu o seguinte 
trecho do Papa Francisco: “O perdão das ofen-

sas torna-se a expressão mais evidente do amor 
misericordioso e, para nós, cristãos, é um impe-
rativo de que não podemos prescindir.  Deixar de 
lado o ressentimento, a raiva, a violência e a vin-
gança são condições necessárias para se viver 
feliz”. 

Frei Medella lembrou que Frei Palácios que-
ria construir uma modesta casa neste Morro da 
Penha e foi mexer em algumas pedras perto das 
palmeiras, que não são essas, mas que fica-
vam mais acima, quando encontrou uma fonte 
de água cristalina, fresca e límpida. “Olha que 
lição para nós. Que pedras precisamos mexer 
para acharmos dentro de nós essa fonte de 
vida, essa fonte de renovação que a água sim-
boliza?”, perguntou o frade. “E hoje nós perce-
bemos o quanto anda em evidência a questão 
da  preservação do meio ambiente e da recicla-
gem do lixo. Quem procura em casa separar o 
lixo que é metal, vidro, papel, levante as mãos. 
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d. dario PEDE ComuniCAção PrÓxima
romAriA DE CAChoEiro
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tem muitos, mas podemos ter muito mais. nós 
sabemos que separar o lixo é uma atitude de 
inteligência e sabedoria, porque permite o rea-
proveitamento, porque permite a construção de 
um mundo mais saudável e sustentável. E o que 
tem a ver a reciclagem de lixo com o tema que 
nós estamos tratando hoje, o tema do perdão?”, 
perguntou. 

Segundo Frei Medella, perdoar é um gesto de 
reciclar tudo aquilo que recebemos. “Quando al-
guém nos ofende, joga lixo em cima de nós. E 
nós vamos ser pouco inteligentes de ficar carre-
gando aquele lixo inutilmente, guardando mágoa, 
desejo de vingança, ou vamos agir com discer-
nimento e inteligência. Disso tudo que passei, o 
que pode servir para mim? tem um fundo de ver-
dade essa ofensa que sofri? Se tem, no que eu 
posso melhorar? Se era mentira, no que eu pos-
so me prevenir para que não se torne verdade? 
Agir com inteligência, separar e dar o devido des-
tino a tudo que recebemos. Coisas boas e coisas 
menos boas, para caminharmos com leveza. Por 
isso que o Papa diz para não guardarmos raiva, 
vingança, mágoa. ninguém consegue ser feliz 
com um coração tomado de tanto sentimento 

negativo. Por isso, vamos agir com inteligência 
e colocar cada desfeita, cada ingratidão, e cada 
gesto bonito no seu devido lugar, para sermos 
mais felizes”, ensinou.

Frei Gustavo Medella
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A 
Romaria dos Homens ganhou as ruas 
de Vitória e Vila Velha no sábado, 02 de 
abril, na maior manifestação religiosa da 
Festa da Penha. Uma multidão, calcu-

lada em cerca de 700 mil pessoas, prestou uma 
gigantesca homenagem a nossa Senhora da 
Penha, Padroeira do Estado. Há 65 anos, essa 
romaria começou reunindo os homens que não 
podiam fazer a sua devoção durante a semana. 
Hoje, ela só reúne homens no título, porque se 
tornou a Romaria de todo mundo.

Essa grandiosa manifestação de fé se deu em 
14 quilômetros, tendo início com a celebração do 
envio feita por D. Rubens Sevilha em frente à Ca-
tedral de Vitória, às 19h00, e terminou no Parque 

da Prainha, na madrugada deste domingo, com 
a Missa presidida por Dom Luiz Mancilha e con-
celebrada por D. Sevilha, sacerdotes de todo o 
Estado e os frades do Convento da Penha e da 
Província da imaculada Conceição.

O início da romaria é sempre emocionante: os 
sinos da Catedral avisam que chegou a hora da 
partida, as velas se acendem e um grupo de ho-
mens, conhecido como a “Corrente da Penha” ou 
“Guardiães da Penha”, começa a abrir caminho 
para o ‘Penhamóvel’ passar, especialmente nas 
ruas mais estreitas do Centro da capital capixaba, 
a partir da praça Dom Luiz Scortegagna. neste 
ano, a Romaria dos Homens sofreu mudanças 
no percurso. Ao invés de passar pelo Palácio 
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lEvA 700 mil PEssoAs às rUas
Fé



Anchieta, como todos os anos, ela seguiu pela 
Ladeira Caramuru, passando também por baixo 
do viaduto de mesmo nome e deu mais agilidade 
para a grande procissão.

A concentração dos romeiros na Catedral e 
os primeiros movimentos é uma demonstração 
de fé emocionante, que vai contagiar as milhares 
de pessoas até o final da romaria. Durante todo 
o percurso grupos e pequenas romarias vão se 
juntando para formar um cortejo que encanta até 
ateu. Camisetas com a imagem da Mãe Maria, 
velas acesas, cantos, terços nas mãos, orações 
acompanham as pessoas.

Do alto do trio elétrico que acompanha a ima-
gem com os cantores e a imprensa, a visão da 
multidão tomando conta total da Segunda Ponte 
é de perder de vista. Alguns cálculos diziam de 
sete a dez quilômetros tomados pela multidão. O 
que se vê é que, à medida em que a Grande 
Vitória, formada por sete municípios – Cariacica, 
Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vi-
tória – cresce, a Romaria também cresce. Hoje, 
a Grande Vitória tem cerca de 1 milhão e 900 mil 
pessoas (segundo censo de 2014). não bastas-
se isso, há romarias que vêm de todas as cida-
des do Estado. Só para se ter uma ideia, a Roma-
ria da Diocese de São Mateus, que celebrou no 
Campinho às 9 horas, trouxe mais 40 ônibus de 

romeiros, e a Romaria da Diocese de Cachoeiro 
de itapemirim, que celebrou às 15h00 no Campi-
nho, trouxe mais de 50 ônibus e 5 micro-ônibus. 
Há romeiros que vêm a pé, por exemplo, de Gua-
rapari, cidade litorânea próxima de Vila Velha. A 
procissão de Guarapari acontece há 37 anos e 
os romeiros caminham aproximadamente 11 ho-
ras, 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 metropoli-
tana, Serra, estiveram parcialmente interditadas, 
das 16h às 19h30: a avenida Fernando Ferrari, 
rua Dona Maria Rosa, avenida Maruípe, rua José 
Cassiano dos Santos, as avenidas Paulino Mul-
ler, Vitória, Henrique novaes, Jerônimo Monteiro, 
Presidente Florentino Avidos, República, Cleto 
nunes, Duarte Lemos e nair Azevedo Silva. Ou-
tros esquemas de trânsito foram necessários, as-
sim como o aumento das linhas de ônibus para 
atender à demanda dos romeiros.

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. 
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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 

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.
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centímetros.
A Segunda Ponte é toda liberada 

pela multidão, assim como nas ave-
nidas Carlos Lindenberg, Jerônimo 
Monteiro, Champangnat, rua Antônio 
Ataíde até chegar ao Parque da Prai-
nha, que muito antes já estava lota-
do. A grande maioria dos romeiros 
não fica na Prainha e para muitos a 
romaria só termina no alto do morro.

Frei Pedro Rodrigues, que agora 
reside no Convento da Penha e é na-
tural de Cariacica, não participava da 
Romaria há 30 anos e ficou impres-
sionado com o que viu. “A última vez 
que participei, a Romaria reunia 25 mil 
pessoas. Agora, o que eu vi foi im-
pressionante. não esperava ver isso. 
Estou sem palavras”, confessou.
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sando por Colatina, Linha-
res e atingindo o Oceano. 

“A lama de rejeitos de 
minério chegou ao Es-
pírito Santo há mais de 
quatro meses e com ela 
uma avalanche de proble-
mas ambientais e sociais 
que continuam até hoje. 
Além de pescadores, 
agricultores, artesãos e 
comerciantes, a popu-
lação em geral também 
foi prejudicada. As praias 
de Regência, Povoação 
e Comboios, todas em 
Linhares, continuam pre-
ventivamente interdita-
das. Em Baixo Guandu, 
pescadores e agricultores 
contabilizam prejuízos até 
hoje. toda a população 
foi prejudicada. Vivemos 
uma situação de morte. A 
tragédia ambiental anun-
ciada é considerada sem 
precedentes no Brasil. 19 
pessoas morreram e um 
corpo ainda não foi locali-
zado. Esse acontecimento 
não pode ser esquecido 
por nós, pela sociedade, 
pelo Poder Público e pe-
los responsáveis”, denun-
ciou o bispo.

Segundo o bispo, a cri

d. Wladimir: “ViVemos 
umA siTuAção DE morte” 

O 
lamento do bispo Dom Wladimir Lo-
pes Dias, foi feito no domingo, 3 de 
abril, durante a Celebração Eucarística 
que reuniu no Campinho, no Morro do 

Convento da Penha, a Romaria da Diocese de 
Colatina. Dom Wladimir se referia especialmente 
à tragédia ambiental e social que devastou a sua 
Diocese. 

Durante o Ato Penitencial, os romeiros apre-
sentaram no altar três garrafas contendo a água 
do Rio Doce, que foi destruído pelos rejeitos de 
minério da barragem da Samarco. Dom Wladimir 
rezou pelas pessoas que foram vítimas desta tra-
gédia ambiental e social, ocorrida no dia 5 de no-
vembro do ano passado e que cortou a Diocese 
de Colatina, entrando pelo Baixo Guandu, pas-

romAriA DE ColATinA
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se no norte capixaba pode se agravar. “Vive-
mos também uma crise d’água, que eu chamaria 
de estado crônico de escassez. necessitamos 
urgentemente de uma gestão hídrica no Estado 
do Espírito Santo. Corremos um sério risco de 
vermos o território de nossa Diocese, por exem-
plo, transformado num sertão. O sertão capixaba. 
A lama, a crise d’água, as agonias enfrentadas 
pelas cidades capixabas no tempo presente nos 
deixam imensamente preocupados. Mas não po-
demos perder esperança. Vamos interceder junto 
a nossa Senhora da Penha, Padroeira do Espíri-
to Santo. Que tenhamos muitas luzes e que seja 
aberto um amplo debate  pela sociedade sobre a 
criação de um modelo de sobrevivência e desen-
volvimento capixaba, que inclua a todos”, pediu 
Dom Wladimir.

no final da celebração, na saída do convento, 
a Diocese entregou  a todos um manifesto falan-
do sobre a tragédia ambiental e social na região. 
“Exigimos que os governos federal e estadual 
atuem, de maneira incisiva, junto ao Congresso 
nacional para que os projetos que alteram a le-
gislação ambiental e o marco regulatório da mi-
neração não coloquem o lucro e a produtividade 
acima da vida, pois esses dois fatores acabam 
agilizando e facilitando os processos de licencia-
mento ambiental para a extração do minério de 
ferro”, lembrou o manifesto.

Dom Wladimir acompanhou a Caravana de 30 
ônibus que veio de sua Diocese neste domingo 
(3/4) para homenagear nossa Senhora da Penha. 

Ele reuniu todos os peregrinos no portão principal 
do Morro do Convento e subiu com os devotos 
rezando e cantando. Ele presidiu a Celebração 
Eucarística das 9 horas no Campinho.

na sua homilia, Dom Wladmir lembrou que na 
primeira aparição narrada pelo Evangelho deste 
domingo, Jesus comunica cinco dons muito im-
portantes: 

1.  O dom da paz. “A paz esteja convosco”, disse 
Jesus aos discípulos. Basta de violência. Você 
e eu somos missionários da paz.

2.  O dom da alegria. “Eles se alegraram por ver 
Jesus”. O Papa Francisco escreveu na Exor-
tação “Alegria do Evangelho” de 2013 que há 
cristãos que parecem ter escolhido uma qua-
resma sem páscoa. todos nós temos proble-
mas, passamos por dificuldades, mas a alegria 
que vem de Deus vai além de nós. Quem se 
encontra com Jesus, com o Ressuscitado, ex-
perimenta essa alegria. O encontro com Jesus 
nos enche de alegria e convida à conversão e 
ao discipulado missionário.

3.  O dom da missão. “Como o pai me enviou eu 
também vos envio”. A igreja continua a ação 
evangelizadora de Jesus. E diante de tantos 
desafios, o Papa Francisco afirma que é cada 
vez mais urgente nos perguntarmos o que Deus 
pede a nós. A Diocese de Colatina, com a 9ª 
Assembleia Diocesana de Pastoral em anda-
mento faz repercutir a exortação do Santo Pa-
dre. 

4.  O dom do Espírito Santo. “Recebei o Espírito 
Santo”. Devemos evangelizar a partir de Jesus 
Cristo na força do Espírito Santo como igreja 
discípula, missionária, profética e misericordio-
sa. Peçamos ao Espírito Santo que nos for-
taleça na fé no Cristo Ressuscitado para que 
aqueles que ainda não creem possam, atra-
vés do nosso testemunho, abrir o coração ao 
Evangelho e glorificar a Deus nosso Pai, rico 
em misericórdia, que sempre acolhe a todos.

5.  O dom de perdoar os pecados. “A quem per-
doardes os pecados, eles serão perdoados. 
A quem não perdoardes, eles serão retidos”. 
Jesus infunde nos discípulos o Espírito Santo e 
lhes dá o poder de perdoar os pecados. Jesus 
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manifesta, assim, o coração misericordioso de 
Deus para conosco. Por causa desse Evange-
lho, que nos fala do perdão, da misericórdia, 
hoje 2º domingo de Páscoa, celebra-se o Do-
mingo da Divina Misericórdia. Essa devoção foi 
difundida por Santa Faustina, irmã da Congre-
gação de nossa Senhora da Misericórdia. Re-
corramos sempre à misericórdia divina, espe-
cialmente no sacramento da penitência. É de 
suma importância redescobrir o Sacramento 
da Reconciliação como penitentes e ministros. 
O Papa Francisco destacou no início do Jubi-
leu que os sacerdotes devem sempre entrar 
no confessionário com a noção de que são 
apenas ministros de Cristo e que eles próprios 

precisam do perdão de Deus. Vamos conti-
nuar motivando com profundidade e riqueza o 
Ano Santo da Misericórdia. 

Dom Wladimir terminou  com uma oração: 
Virgem da Penha, em suas mãos entregamos 

toda a nossa caminhada diocesana. nossas pre-
ocupações, necessidades, problemas aborda-
dos e desejos que trazemos em nosso coração. 
Obrigado, Virgem da Penha, por todos os benefí-
cios que nos tem concedido. Obrigado por Jesus 
Cristo, Vosso Filho, rosto visível da misericórdia 
do Pai. Virgem da Penha, Maria, Mãe e Porta da 
Misericórdia. Amém

Cerca de 7 mil motociclistas participaram, na 
manhã de domingo (12 abril), da Romaria dos 
Motociclistas para agradecer e pedir proteção, 
nas vias capixabas, à Padroeira do Espírito San-
to. Motos de todos os tipos seguiram rumo ao 
Parque da Prainha, em Vila Velha, para que os 
motociclistas pudessem receber as bênçãos e 
manifestar sua fé em nossa Senhora da Penha.

O ponto de concentração foi na Praça 
Costa Pereira, no Centro de Vitória, e contou 
com a presença de três carros de som. Por 
volta das 11h30, os romeiros motociclistas 
chegaram ao destino final, o Parque da Prai-
nha. Além de agradecer a nossa Senhora da 
Penha, eles pediram paz e menos violência 
no trânsito.

romAriA Dos moToCiClisTAs
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Prainha, um parque no pé do Morro 
da Penha onde acontecem as gran-
des celebrações da Festa da Penha, 
voltou a ficar lotada no domingo, 3 de 

abril, com a Romaria das Mulheres. Juntando 
devoção, fé, alegria e beleza na véspera do dia 
da Padroeira do Espírito Santo, as mulheres fi-
zeram uma belíssima homenagem à Virgem da 
Penha.

Com bolas coloridas, rosas, as mulheres se 
concentraram em frente ao Santuário do Divino 
Espírito Santo, outra casa franciscana em Vila Ve-
lha, e caminharam por cerca de uma hora até o 
Parque da Prainha, onde aconteceu o último dia 
do Oitavário, o momento devocional francisca-
no, e a Santa Missa. Frei Paulo Pereira, o novo 
guardião do Convento da Penha, fez a animação 
em todo o percurso até à chegada à Prainha. A 
imagem, que foi carregada no “Penhamóvel”, foi  
carregada por um grupo de mulheres até o altar. 
Outro grupo de meninas coreografou uma home-
nagem a nossa Senhora com a música ‘Como é 
grande o meu amor por você’. três delas eram 
grávidas, para simbolizar a vida.

Cerca de 80 mil pessoas participaram da ce-
lebração, embora nem todo mundo preferiu ca-

A homenaGem quE só
As mUlheres sAbEm Fazer

minhar com o sol forte da tarde, garantindo o seu 
lugar mais próximo do palco-altar. 

Antes da Celebração Eucarística, o guardião 
do Convento e Santuário da Penha, Frei Valdecir 
Schwambach, presidiu o último dia do Oitavário. 
“Se nós estamos aqui hoje é porque acreditamos 
e amamos a Mãe do Filho de Deus. Se Deus 
acreditou por primeiro nessa mulher que chama-
mos de Maria, quem somos nós para não amá-
-la?”, perguntou o frade. “não somos nós que 
amamos primeiro. Foi Deus quem a amou e con-
fiou tanto nela que disse: ‘tu serás a Mãe do meu 
Filho Salvador’. Então, nós seguimos os passos 
que Deus, no fundo, pede para cada um de nós. 
Se a gente gosta da mãe, a gente gosta do Filho”, 
acrescentou.

Frei Valdecir lembrou que a consideração lida 
por Frei Pedro Rodrigues dizia que, do alto, Maria 
volve o seu olhar para nós. “Providencialmente, o 
Convento foi colocado bem no alto de uma mon-
tanha como que se o céu baixasse um pouco e 
se aproximasse da realidade do ser humano. Por 
outro lado, é como se o ser humano se aproxi-
masse um pouco mais das realidades divinas, do 
olhar da nossa Mãe, que está no céu e dentro de 
cada um de nós. Do alto, nossa Senhora olha 



por todos nós. É do alto que Deus olha constan-
temente para nós. E o seu olhar  é rico em mise-
ricórdia. O Papa Francisco vai dizer que o olhar 
do cristão, podemos assim dizer, é um olhar per-
meado pela misericórdia. nosso olhar sobre as 
outras pessoas não pode ser frio. Então, olhando 
para nossa Senhora, nós queremos pedir que 
tenhamos esse olhar que a Mãe tem por todos 
nós. Esse olhar de cuidado. Esse olhar de quem 
se interessa por nós”, completou Frei Valdecir, 
que teve a animação dos cantos dos músicos 
do Santuário do Divino,  comandados por Frei 
Mariano toledo. Eles embelezaram ainda mais a 
celebração, principalmente nos cantos marianos.

A Santa Missa, às 16h30, foi presidida pelo 
bispo auxiliar de Vitória, Dom Rubens Sevilha, e 
teve como concelebrantes seminaristas, diáco-
nos, sacerdotes da Arquidiocese, os frades do 
Convento da Penha e do Santuário do Divino Es-
pírito Santo e da Província da imaculada. 

na sua homilia, Dom Sevilha, lembrou que 
neste domingo se celebra a Divina Misericórdia. 
Ao falar sobre a misericórdia, ele contou um fato. 
“Esta semana li no jornal o que escreveu uma 
menina de nome Mayara (não sei quem é). Ela 
dizia assim: “Quando as coisas começam a dar 
errado, com muitos problemas na minha vida, eu 
me pergunto: que será que eu fiz para Deus? Eu 
imagino Deus imprimindo um relatório com um 

monte de páginas do que eu fiz”. não é assim, 
não, Mayara! nós erramos. Se Deus for fazer um 
relatório de tudo o que nós fizemos, vão sair mui-
tas páginas. Somos todos pecadores. Mas Deus 
é misericordioso. Deus rasga essas folhas, ele 
apaga esses pecados. Essa é a misericórdia de 
Deus”, ensinou.

Segundo Dom Sevilha se você errou na vida, 
o amor de Deus é igual para todos. “O amor de 
Deus nunca vai rejeitar vocês. Deus nunca rejeita. 
Você que é pecador, pecadora, não rejeita um 
filho. Então, muito menos Deus, apesar do pe-
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cado. Ele é misericórdia, ele acolhe você do jeito 
que você é. Errou, faltava juízo naquela época, 
não tinha maturidade, fez uma série de coisas er-
radas. não interessa! Deus ama você”, animou.

“Querida mulher, você é uma queridinha de 
Deus. Você é amada por Ele! E aí aumenta a 
nossa gratidão por Ele, o nosso amor por Ele e 
queremos também ser misericordiosos. Mas 
pergunto: Como está a misericórdia no seu co-
ração?  Quando a pessoa é misericordiosa? De-
pois, lá em casa, pergunte para o seu marido? 

Ele vai dizer como está a sua misericórdia. Como 
está a sua misericórdia, você que é sogra? Como 
é que você, como sogra, gosta de sua nora? É 
ciumenta de seu filho? Como é a misericórdia na 
sua família? tem visitado os doentes na sua fa-
mília? Fala mal da família?”, questionou, pedindo 
que “o sopro da misericórdia de Deus venha nos 
dar força na caminhada, abençoar a família: “De 
modo particular nesta Festa da Penha, sua família 
seja muito abençoada, com graças e bênçãos”, 
completou.
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C
omo acontece todos os anos, os ro-
meiros aproveitam o feriado estadu-
al para dedicar um tempo à Mãe da 
Penha. nas Missas da madrugada, a 

igreja do Convento ficou lotada. Mas a partir da 
celebração das 6 horas, o acesso ao Conven-
to já exigia a paciência dos romeiros. Quando o 
sol estava nascendo, Frei Ari do Amaral Praxedes 
presidiu a Santa Missa das 6 horas, fazendo uma 
belíssima homenagem a Maria: “Por isso Deus fez 
em seu corpo a sua casa, a sua morada. Quis 
sair de ti, mãe, como nós saímos um dia de nos-
sa própria mãe. Deus quis se tornar criatura para 
que todos possam perceber o quanto são ama-
dos”, disse Frei Ari.

Às 7 horas, seminaristas, padres, religiosos 
e religiosas celebraram a Missa da Conferência 
dos Religiosos do Brasil (CRB) no Campinho do 
Convento. Além da Padroeira, foi lembrada a data 
em que se comemora os 65 anos do seminário 
nossa Senhora da Penha.

O bispo auxiliar, Dom Rubens Sevilha, que 
presidiu a missa, afirmou que nossa Senhora é 
modelo do sim, em quem os religiosos devem se 
inspirar. “Dizer sim é fácil, mas viver esse sim todo 
dia, a vida toda, manter esse sim não é fácil. Di-
zer sim a Deus na alegria é fácil, mas na hora da 
tristeza, do problema, daquilo que contraria é que 
dificulta. Mas nós, religiosos, fizemos essa pro-
messa de dizer sim a Deus, fizemos a promessa 
da obediência, de dizer: Senhor, o que você qui-
ser eu quero”.

ÍnteGra da homilia
Essa é uma Missa especial desta grande festa de 

Maria Santíssima, sob o título da Penha, Padroeira 
do Espírito Santo, onde todo o Estado vem prestar 
sua homenagem à Mãe com romarias. tem a Roma-
ria dos Homens, Ciclistas, das Mulheres, dos Mili-
tares, das Dioceses etc. Mas hoje queremos fazer 
nossa homenagem, os consagrados e consagradas, 
religiosos e religiosas, seminaristas, aquelas pessoas 
que querem ser inteiramente de Deus, que querem 
dedicar a Deus sua vida na igreja.

E nossa Senhora é modelo dessa entrega, deste 
sim. nossa Senhora disse sim a Deus. não é fácil 
dizer sim a Deus. Aliás, dizer esse sim é fácil, difícil 
é viver esse sim. todo dia, a vida toda, até o final 
da vida, manter esse sim, viver esse sim, na ale-
gria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os 
dias da nossa vida, não é fácil! Dizer sim a Deus na 
hora da tristeza, na hora do problema, daquilo que 
me contraria, que confronta  com o meu eu é outra 
história. nós, religiosos, fazemos o voto – o padre 
faz a promessa - de obediência.  É a mesma coisa 
voto e promessa. É dizer sim a Deus. E dizer a Ele: 
“O que o Senhor quiser eu quero”. É como se a 
gente, nossa igreja, assinasse uma folha em branco 
e desse para Deus. Ou melhor, desse não; damos 
para Deus.

De fato, nós assinamos uma folha em branco - 
chama obediência -, e entregamos a Deus, dizendo: 
“O que o Senhor escrever aqui, já assinei embaixo”. 
Por isso, até simbolicamente, vemos em alguns ritos 
dos religiosos - depois da promessa falada e escri-
ta -, se costuma assinar sobre o altar a fórmula da 
profissão. no Carmelo, a gente fazia assim. Mas não 
é só um documento humano. É este documento de 
Deus, é a vontade de Deus. Mas pode acontecer  - e 



D
iA

 D
A

 P
A

D
R

O
Ei

R
A

48
aí vem o mais difícil - de Deus escrever certas coisas 
sobre a vida da gente que aí fica difícil de aceitar. Para 
nós - religiosos e padres - é a tal da transferência que 
mais pega nesse ponto. Você está bem, você criou 
o seu mundo, suas amizades, sua vida, você está 
feliz morando ali... E vem Deus e lhe tira dali como a 
planta que é arrancada para ser plantada em outro 
lugar. Mas naquele lugar, a terra não é boa, o clima 
não é o que eu gostaria, e aquela planta sofre... Para 
mostrar isso tudo, quem dá fruto é o Senhor. É ele. 
nós somos instrumentos dele, do Senhor.

nós, da igreja - padres, religiosos e religiosas -, 
todos nos dedicamos ao Senhor inteiramente. nós 
nos sentimos como uma caneta na mão de Deus. 
Como uma caneta na mão do Papa para dar um 
exemplo. imagine o Papa Francisco assinando um 
documento. Se esta caneta for de ouro, cheia de 
pedras preciosas - que eu tenho certeza que o Papa 
Francisco não vai usar essa caneta, não é o estilo 
dele -,  ou se for uma caneta de plástico, o que 
vale é a assinatura do Papa e aquela assinatura tem 
o mesmo valor tanto numa caneta de ouro como 
numa caneta de plástico. nós, religiosos, somos 
essas canetas nas mãos de Deus. As nossas quali-
dades, tudo está para o Senhor. É Ele que vai escre-
vendo e nós nos deixamos conduzir por Deus, que 
vai escrevendo em nós e através de nós. É verdade 
que não somos uma caneta. temos vontades e aí é 
que mora o problema. nem sempre esta caneta se 
deixa conduzir. tem hora que esta caneta humana 
falha. É preciso apertá-la um pouco mais, é preciso 
refazer em cima. A letra fica meio torta, mas é assim 
que Deus vai escrevendo a história através de nós.  
As coisas não são totalmente certinhas. Só Deus é 
certo. nós vamos caminhando e ele vai escrevendo 
através de nós a história. Por isso, nos colocamos 
no Senhor para a construção do seu reino.

E nesse Ano da Misericórdia, Cristo é o rosto 
misericordioso do Pai. A ideia maravilhosa do Papa 
é que a misericórdia tem uma cara. tanto que o do-
cumento chama-se a “Cara da Misericórdia” (Miseri-
cordiae Vultus). Portanto, misericórdia tem cara. Ela 
deve ser vista, deve ser olhada. Jesus é a face do 
Pai. nele nós vemos o Pai, nele vemos a misericór-
dia. E nós, os discípulos continuadores, devemos, a 
igreja deve,  ser a cara da misericórdia. Cada con-
gregação, cada religioso, cada seminarista, cada 
cristão, deve ser este rosto da misericórdia. E deve-
mos perguntar: Como está o grau de misericórdia? 
O nosso está fraco. O grau no mundo está fraco, por 
isso, inspirado pelo Espírito Santo, o Papa Francis-
co quis nos recordar isso com o Ano da Misericór-
dia. Falta aumentar o nível de misericórdia no nosso 
mundo. Começando pelo seu coração, como está 
o nível de misericórdia no seu coração? Sabe qual é 
o contrário da misericórdia? A indiferença. Portanto, 
se o grau de misericórdia estiver baixo, é sinal que a 
indiferença está grande. Quanto mais misericórdia, 
menos indiferença. E este é o problema. Há muita 

falta de misericórdia no nosso mundo e sobra in-
diferença. Cada vez mais  pessoas indiferentes ao 
outro. E a indiferença em relação ao que está caí-
do, que está fraco, que está sozinho, necessitado, 
é terrível, ela mata ainda mais. E o ser humano está 
muito indiferente hoje. toda a igreja, todo batizado, 
mas de modo particular nós - religiosos e religiosas, 
padres, seminaristas -, aqueles que se dedicam 
mais inteiramente a Deus, à igreja, precisamos au-
mentar a misericórdia e diminuir a indiferença.

Para um religioso ou religiosa, o sofrimento do 
outro nao pode não interessar. Cada um com seus 
problemas. Essa indiferença ao outro num religioso, 
num padre, não tem sentido, não tem cabimento. É 
preciso uma conversão contínua e esta preocupação 
constante com o outro. 

Queremos pedir a nossa Senhora, ela sim exem-
plo de Mãe da Misericórdia, que não fiquemos in-
diferentes. Veja nas bodas de Caná, ela não ficou 
indiferente quando faltava vinho. Ali é um exemplo 
claro, num pequeno detalhe - mas importante - de al-
guém não indiferente, pelo contrário, preocupada em 
ajudar. Claro que não se trata aqui daquela pessoa 
curiosa, bisbilhoteira, que gosta de dar conta da vida 
dos outros. não é essa pessoa. tem gente que não 
é misericordiosa, mas curiosa. Ela gosta de bisbilho-
tar a vida alheia. isso na vida religiosa é um proble-
ma. toda congregação tem um curioso, um abelhu-
do com um radar, uma antena, que ele fica o tempo 
todo captando. Ele capta tudo da vida dos outros. 
isso é curiosidade, coisa inútil. A misericórdia é esta 
atenção e preocupação amorosa porque eu quero o 
bem, eu quero estar com Maria Santíssima, a Mãe. É 
o tema da maternidade. Religiosa tem que ser mãe. 
Antigamente, falava-se padres e madres: os pais e 
as mães. Portanto, as madres são mães das almas. 
Santa terezinha entrou para o Carmelo para ser mãe 
das almas. Ela dizia: “Mãe que gera vida, mãe que 
leva vida para o outro, mãe que doa seu corpo inclu-
sive para gerar esta vida”. nós, sobretudo padres e 
religiosos, nós queremos perder a nossa vida. Que-
remos ter uma vida perdida. não temos medo de di-
zer: “Eu perdi a minha vida”. Eu gastei a minha vida. 
Eu desperdicei a minha vida humanamente para Ele. 
Por isso, um dos símbolos mais bonitos e poéticos 
para a vida religiosa é a vela. Conforme o fogo ela 
vai diminuindo, desaparecendo, para que a luz se 
mantenha. nossa vida quer ser essa vela que vai se 
perdendo, vai se derretendo, mas a luz de Deus vai 
brilhando sempre.

Peçamos à Virgem da Penha que nos dê fideli-
dade na nossa vocação e que possamos dizer, em 
toda momento de nossa vida, como nossa Senhora: 
“Senhor, faça-se a tua vontade, na alegria e na tris-
teza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa 
vida, amém!”

Dom Rubens Sevilha 
Festa da Penha, Vila Velha, 04 de abril de 2016
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C
om indignação 
pelo descaso com 
que vem sendo 
tratada a tragédia 

que devastou a bacia do Rio 
Doce, cinco meses depois 
do acidente, Pe. Kelder José 
Figueira Brandão, pároco da 
Paróquia São Pedro Após-
tolo, presidiu a Celebração 
Eucarística das Pastorais So-
ciais da Arquidiocese de Vitó-
ria nesta segunda-feira, 4 de 
abril, festa de nossa Senhora 
da Penha. na sua homilia, 
destacou a vergonha que 
vem marcando este caso. “O 
cinismo das empresas res-
ponsáveis por este crime que 
ceifou a vida de 19 pessoas, 
destruiu uma cidade e feriu 

tado ser utilizado para reprimir a população de 
Colatina que ficou sem abastecimento de água! 

Que vergonha as empresas dizerem que a 
contaminação dos peixes com alto índice de me-
tais pesados é natural! Os limites da vergonha e 

indiGnaÇão Com descaso 
nA traGédia Do rio DoCE

de morte a biodiversidade da maior bacia hidro-
gráfica da região sudeste e a forma como o poder 
público tem defendido os interesses destas em-
presas, abandonando à própria sorte os atingidos, 
é um pecado grave que brada ao Céu”, disse.

“Que vergonha e irresponsa-
bilidade, a mais alta autoridade 
municipal de Colatina tomar água 
contaminada e incentivar a popu-
lação do município a fazer o mes-
mo sem que haja um laudo defini-
tivo sobre a potabilidade da água!

Que vergonha os governos 
do Espírito Santo, Minas Gerais 
e Governo Federal fazerem um 
acordo com as empresas crimi-
nosas sem sequer ouvir os atin-
gidos! 

Que vergonha a procuradoria 
geral do Estado do Espírito Santo dizer que não 
possui a redação final do acordo bilionário assi-
nado com as empresas, quando  o Governo de 
Minas Gerais publicou o acordo em seu site! 

Que vergonha o braço forte e armado do Es-

da decência têm sido agredidos 
e transgredidos todos os dias 
para defender os interesses dos 
poderosos, vitimando o povo de 
Deus”, denunciou Pe. Kelder. 

Pe. Kelder também abordou 
o momento difícil por que passa 
o país e disse que o combate 
à corrupção é tarefa diária. “Ele 
exige de nós equilíbrio, coragem 
e determinação, pois ela está 
presente em todos os níveis ins-
titucionais e pessoais. Mas é 
importante lembrar que não se 

combate corrupção com corrupção, o verdadei-
ro combate à corrupção respeita os princípios da 
democracia, a liberdade e os direitos de todos os 
cidadãos e não se deixa instrumentalizar ideologi-
camente”, ensinou.
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E
m mais uma demonstração de fé e devo-
ção a nossa Senhora da Penha, foi rea-
lizada a última das romarias da Festa da 
Penha, na segunda-feira (4/4). Pedalan-

do, milhares de fiéis saíram de Cobilândia e foram 
até o Parque da Prainha, em Vila Velha, em mais 
uma edição da Romaria dos Ciclistas. O trajeto foi 
feito pelas avenidas Carlos Lindenberg, Jerônimo 
Monteiro e Champagnat.

A romaria foi marcada pela grande presença 

ciclistas, A ÚlTimA DAs romarias

de famílias, com crianças e idosos encarando o 
sol forte no trajeto de cerca de 8 quilômetros. O 
analista de suporte André Luiz Barreto foi um dos 
participantes da romaria. Ele ressaltou a emoção 
de fazer parte da homenagem à padroeira do Es-
pírito Santo. “A emoção foi boa, pedalada tranqui-
la. Viemos em oração, na fé para entregar nossos 
pedidos a ela, principalmente melhorias para o 
nosso país e nossos jovens. Vale muito a pena 
participar porque não é só um ato de fé, mas de 
união entre as famílias”, afirmou.

Os ciclistas saíram da Praça de Cobilândia e, 
em cerca de 40 minutos, chegaram ao Parque da 
Prainha, aos pés do Convento. 

no momento das orações, Frei Gustavo Me-
della e Frei Pedro Rodrigues pediram a nossa 
Senhora que acolhesse as orações dos romeiros 
e pediu um momento de silêncio. Às invocações 
que se seguiram, todos responderam: ‘Senhor 
acompanhe-nos em nossos caminhos’.
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H
oje, é impossível pensar a Festa da Pe-
nha sem a homenagem das bandas de 
congo do Espírito Santo. no dia da Pa-
droeira, a festa fica mais bonita com os 

tambores, cassacas e o ritmo do congo capixaba. 
O primeiro grupo de bandas foi acolhido pelo guar-
dião Frei Valdecir Schwambach, que deu a bênção 
aos presentes e cantou com eles a música “iaiá 
você vai a Penha”.

Logo depois um grupo maior de bandas foi re-
cebido pelo novo guardião da Penha, Frei Paulo 
Pereira, que destacou a alegria e as cores do Con-
go: “As bandas que estão aqui representam todas 
as bandas do Espírito Santo. Pessoal que não co-
nhece o Espírito Santo fala que aqui é a terra da 
muqueca. não, não é só da muqueca! É da mu-
queca e do congo. Eu digo que é da muqueca, do 
congo e do Convento da Penha!”, disse Frei Paulo.

“É a terra da devoção e da alegria, é a terra das 
pessoas que creem num mundo mais justo, mais 
fraterno, mais solidário, mais irmão, um mundo de 
todas as raças e de todas as culturas. A manifes-
tação do congo diz disso: do respeito que a gente 
tem que ter pelas coisas que são diferentes. Pelas 
pessoas diferentes nas suas manifestações cultu-
rais. A gente  vive um tempo de muita intolerância: 
ou é branco ou é azul, ou é vermelho ou é amarelo. 
não,  somos multicoloridos. É assim que a gente 

tem que entender o diálogo e o respeito às diferen-
ças. É isso que Deus quer de nós. E as bandas de 
congo entenderam isso e transmitem isso”, acres-
centou o frade. 

Conjunto musical típico das regiões litorâneas 
do Espírito Santo, a banda de congo toca e canta 
principalmente em festas religiosas, como as de 
São Benedito, São Pedro, São Sebastião e nossa 
Senhora da Penha. no passado era a forma que 
os escravos encontravam para homenagear seus 
santos de devoção, já que eles não podiam parti-
cipar das festas oficiais da igreja Católica.

Entre dezenas de bandas, a banda Amores da 
Lua, uma das mais antigas de Vitória (1945), mar-
cou presença no Campinho.

A mensaGem Do conGo
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D
epois de oito dias de muita devoção e 
celebrações, terminou na segunda-fei-
ra, 4 de abril, a 445ª Festa da Penha. 
Esta grande homenagem a nossa Se-

nhora da Penha, a Padroeira do Espírito Santo, 
terminou em sintonia com o tema escolhido para 
este ano: “Maria, Mãe e Porta da Misericórdia”. 

Às 15h30, o guardião do Convento da Pe-
nha, Frei Valdecir Schwambach, começou a 
preparar o povo para receber a imagem de nos-
sa Senhora que foi carregada por um grupo de 
marinheiros no meio da multidão, calculada em 
cerca de 80 mil pessoas.

Logo em seguida, uma procissão cruzou a 
multidão trazendo os acólitos, os seminaristas e 
diáconos, os sacerdotes e os bispos Dom Ru-
bens Sevilha, bispo auxiliar da Arquidiocese de 
Vitória; Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, bis-
po de Colatina; e Dom Paulo Dalbó, bispo de 
São Mateus. Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebis-
po de Vitória, presidiu a celebração e voltou a 
pedir menos ódio, vingança, paz e perdão, es-
pecialmente neste momento delicado do país.

na feliz coincidência da liturgia, que celebra 
neste dia a Anunciação do Senhor, a dona da 
Festa ganhou todas as referências. Segundo 
Dom Luiz, ao citar o Evangelho da anunciação 
do anjo, disse que Deus pede emprestada a 
humanidade de Maria para fazer-se próximo de 
nós. “Deus quis fazer-se próximo de você, de 
mim, de nós. Deus conosco. Depois ela disse: 
‘Faça-se em mim segundo a sua Palavra. Eu 
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sou a serva do Senhor’. nós temos que olhar 
Maria e dizer: ‘Faça-se em mim segundo a tua 
Palavra’. Sei que muita gente está sofrendo, há 
muita angústia, mas eu tenho certeza que vai dar 
tudo certo, porque Deus não se engana. Deus 
é fiel, Deus é amor, Ele se fez próximo de nós”, 
acrescentou.

Segundo D. Luiz, no diálogo com o anjo, 
Maria ouviu: ‘Para Deus nada é impossível’. E 
ela acreditou na Palavra de Deus e sai correndo 
para visitar a sua prima isabel, aquela que era 
considerada estéril e já estava grávida há seis 
meses.  

“Hoje, nós somos missionários. temos de 
pensar nos outros. Sair de nós mesmos. Somos 
gente de saída, como diz o Papa Francisco. Sair 
para ajudar o outro. E este sair de nós mesmos 
lembra o tema de nossa festa: ‘Maria, Mãe e 
Porta da Misericórdia’. Ela acolheu Jesus e veio 
trazer a misericórdia para nós, Jesus. Ele é a mi-
sericórdia do Pai. Ele veio para trazer o perdão, a 
paz de que tanto necessitamos. Maria é a Porta  
e está convidando cada um de nós a entrar pela 
porta dela e entrar pelo coração misericordioso 

de Jesus. Esta é a experiência do perdão, da 
misericórdia, que vai fazer com que nós saiamos 
correndo para ajudar o próximo, aquele que ne-
cessita de um gesto de misericórdia”, enfatizou.

 O arcebispo pediu para que sejamos trans-
missores da paz e do perdão. “nossa sociedade 
está cheia de ódio. nossa missão é de paz, de 
perdão, longe de nós o ódio, longe de nós a de-
savença, longe de nós a vingança. Conosco só 
gestos de amor e perdão. A sociedade só será 
transformada se nós formos bons transmissores 
do perdão de Deus. A nossa bandeira não é a 
bandeira de ódio, é a bandeira de paz, é a ban-
deira de amor, é a bandeira do perdão. isso que 
é importante para todos nós, para nossa família. 
nossa Senhora quer isso, Jesus quer que faça-
mos a paz. Só o amor constrói”, insistiu pedindo 
que as pessoas dissessem para o companheiro 
do lado “Cristo te ama”.

a desPedida de Frei Valdecir
Depois da comunhão, Ana Maria Lemos, em 

nome da comissão da festa, chamou Frei Valde-
cir à frente e lhe disse palavras de agradecimen-
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to e carinho pelos nove anos em que esteve à 
frente do Convento da Penha como guardião. 

Frei Valdecir disse que estava  quase sem pa-
lavras e agradeceu Ana Maria e a todos pela boa 
acolhida que teve em terras capixabas. “Esta é 
a 445ª festa que o povo capixaba celebra des-
de os primórdios louvores à Mãe da Penha, a 
Virgem das Alegrias, a nossa Senhora da Pe-
nha. Então, durante nove anos eu pude fazer 
parte desta festa de vocês, que, com certeza, 
usam para levar os louvores a Deus através da 
intercessão da Mãe Santíssima. O que eu posso 
dizer é muito obrigado por toda a acolhida que 
vocês me deram desde o primeiro dia que aqui 
cheguei. Muito obrigado”, disse Frei Valdecir.

Em seguida, ele agradeceu, em nome da co-
missão da festa, ao governo do Estado do Espí-
rito Santo, aos governos de Vila Velha, Cariacica, 
Vitória, ao Banestes, à Vale,  ao instituto Sinca-
des, ao Exército Brasileiro, ao Corpo de Bombei-
ros, à Polícia Militar e à Marinha do Brasil.

“também preciso agradecer à Associação 
dos Amigos do Convento da Penha, aos vo-
luntários e voluntárias, não só de dias, mas de 
meses a fio, que fizeram um trabalho discreto, 
quase não apareceram, mas um trabalho que 
merece as nossas palmas”, pediu.

Frei Valdecir também agradeceu aos seus 
confrades do Regional no Espírito Santo e da 
Província, que vieram ajudar na festa. “também 
quero agradecer aos meios de comunicação, 
às rádios América e Espírito Santo, Alternativa e 
tV Aribiri. Muito obrigado e até o ano que vem”, 
disse.

a acolhida de Frei PaUlo
D. Luiz agradeceu a Frei Valdecir e à família 

franciscana. “nosso muito obrigado por todo o 
serviço que vocês fazem e pelo belo testemu-
nho que dão”, disse.

Depois pediu a presença de Frei Paulo Perei-
ra, que foi escolhido pela Província Franciscana 
para ser o novo guardião do Convento da Pe-
nha. “Por favor, Frei Paulo está aqui? Vou que-
brar o protocolo: “Chega aqui, Frei Paulo!”. E se 
dirigindo ao povo, disse: “Olha a cara dele. Me 
falaram que ele vai ser o futuro guardião”.

Frei Paulo se apresentou pela primeira vez 
para a multidão: “na nossa espiritualidade fran-
ciscana tem a figura do guardião e só existe o 
guardião porque existe a fraternidade. Então, a 
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Fraternidade franciscana está a serviço deste 
povo. Paz e bem!” 

Dom Luiz desejou boas vindas a Frei Paulo. 
A Festa da Penha terminou com o show de Pe. 
Juarez de Castro, que é mineiro e apresenta-
dor do programa “Caminhos” na Redevida e de-
senvolve um trabalho intenso evangelizador nas 
mídias. Acumulando seis discos e mais de 500 
mil cópias vendidas, ele fará o show de encerra-
mento da festa, no dia  4 de abril. 




