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PARÓQUIA EM MOVIMENTO

FESTA DA PADROEIRA DE CABO FRIO - 402 ANOS

julho de 2017

Nossa Senhora da Assunção
PARÓQUIA EM MOVIMENTO
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05/08 –DE
Sábado
13/08 – Domingo
FESTA DA PADROEIRA
CABO FRIO - 402
ANOS
16h – Missa das crianças
20h – Missa na Matriz Auxiliar

06/08 - Domingo
8h30m – Santa Missa na Matriz Auxiliar
18h – Santa Missa na Matriz Auxiliar
20h – Santa Missa na Matriz Auxiliar – Novena

07 a 10/08 – Segunda a Quinta-feira
7h30m – Santa Missa na Matriz Histórica
19h – Santa Missa na Matriz Histórica - Novena

11/08 – Sexta-feira
7h30m – Santa Missa na Matriz Histórica
19h – Santa Missa na Matriz Histórica – Novena
20h – DJ Adriano
21h – Tributo a Rita Lee com Juliana Feliciano
22h30m – Show Popular com Jero e Jamantha

12/08 – Sábado
(Não haverá Missa das crianças)
18h – Transladação da Imagem de N. Sra. da
Assunção da Matriz Histórica para a Matriz
Auxiliar
19h – Santa Missa na Matriz Auxiliar – Novena
– Abertura da Semana Nacional da Família
20h – DJ Adriano
21h – Juliana Gorito e convidados do The
Voice Kids
23h – Show Popular com a Banda NoHall
(não haverá Missa nas comunidades no
sábado)

8h – Corrida da Padroeira – saída da Praça da
Cidadania
10h – Missa na Matriz Auxiliar
11h30m – Encenação Teatral na Praça Porto
Rocha 
12h – Almoço na Praça Porto Rocha – DJ Adriano
12h – Show Popular com Oswaldo Guimarães &
Trio New Bossa
14h30m – Festival de Prêmios
18h – Santa Missa
20h – Santa Missa
(não haverá Missa nas comunidades no
domingo)
(não haverá festejos externos na noite de
domingo)

14/08 – Segunda-feira
19h – Missa na Matriz Auxiliar - Novena da
Padroeira seguida da coroação pelas crianças
do Catecumenato Infantil
20h – DJ Adriano
22h30m – Paixão Nacional

15/08 – Terça-feira
7h – Alvorada
9h30m – Passeio Ciclístico da Padroeira – faça
sua doação de 3kg de mantimentos e participe do
Passeio. Saída da Praça Porto Rocha
10h – Missa Solene na Matriz Auxiliar, presidida
por Sua Exa. Revma. D. Alano Maria Pena,
Arcebispo Emérito de Niterói
17h – Santa Missa na Matriz Auxiliar
18h – Procissão luminosa da Padroeira
20h – Show Católico Som do Céu
21h30m – DJ Adriano
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A VOZ DO PASTOR

Carta Encíclica LAUDATO SI’ do Santo Padre
Francisco sobre o cuidado da casa comum
vigor o fraco» (Is 40, 28b-29).
74. A experiência do cativeiro em
Babilónia gerou uma crise
espiritual que levou a um
aprofundamento da fé em Deus,
explicitando a sua omnipotência
criadora, para animar o povo a
recuperar a esperança no meio
da sua situação infeliz. Séculos
mais tarde, noutro momento de
prova e perseguição, quando o
Império Romano procurou impor
um domínio absoluto, os ﬁéis
voltaram a encontrar consolação
e esperança aumentando a sua
conﬁança em Deus
Continuação
da
edição
anterior...
Foto: Frederico Santa Rosa
omnipotente, e cantavam:
«Grandes e admiráveis são as tuas obras,
72. Os Salmos convidam, frequentemente, o ser
Senhor Deus todo-poderoso! Justos e
humano a louvar a Deus criador: «Estendeu a
verdadeiros são os teus caminhos!» (Ap 15, 3).
terra sobre as águas, porque o seu amor é
Se Deus pôde criar o universo a partir do nada,
eterno» (Sl 136/135, 6). E convidam também as
também pode intervir neste mundo e vencer
outras criaturas a louvá-Lo: «Louvai-O, sol e lua;
qualquer forma de mal. Por isso, a injustiça não é
louvai-O, estrelas luminosas! Louvai-O, alturas
invencível.
dos céus e águas que estais acima dos céus!
Louvem todos o nome do Senhor, porque Ele
75. Não podemos defender uma espiritualidade
deu uma ordem e tudo foi criado» (Sl 148, 3-5).
que esqueça Deus todo-poderoso e criador.
Existimos não só pelo poder de Deus, mas
Neste caso, acabaríamos por adorar outros
também na sua presença e companhia. Por isso
poderes do mundo, ou colocar-nos-íamos no
O adoramos.
lugar do Senhor chegando à pretensão de
73. Os escritos dos profetas convidam a
espezinhar sem limites a realidade criada por
recuperar forças, nos momentos difíceis,
Ele. A melhor maneira de colocar o ser humano
contemplando a Deus poderoso que criou o
no seu lugar e acabar com a sua pretensão de
universo. O poder inﬁnito de Deus não nos leva a
ser dominador absoluto da terra, é voltar a
escapar da sua ternura paterna, porque n’Ele se
propor a ﬁgura de um Pai criador e único dono do
conjugam o carinho e a força. Na verdade, toda a
mundo; caso contrário, o ser humano tenderá
sã espiritualidade implica simultaneamente
sempre a querer impor à realidade as suas
acolher o amor divino e adorar, com conﬁança, o
próprias leis e interesses.
Senhor pelo seu poder inﬁnito. Na Bíblia, o Deus
3. O mistério do universo
que liberta e salva é o mesmo que criou o
universo, e estes dois modos de agir divino estão
76. Na tradição judaico-cristã, dizer «criação» é
íntima e inseparavelmente ligados: «Ah! Senhor
mais do que dizer natureza, porque tem a ver
Deus, foste Tu que ﬁzeste o céu e a terra com o
com um projecto do amor de Deus, onde cada
teu grande poder e o teu braço estendido! Para
criatura tem um valor e um signiﬁcado. A
Ti, nada é impossível! (...) Tu ﬁzeste sair do
natureza entende-se habitualmente como um
Egipto o teu povo, Israel, com prodígios e
sistema que se analisa, compreende e gere, mas
milagres» (Jr 32, 17.21). «O Senhor é um Deus
a criação só se pode conceber como um dom
eterno, que criou os conﬁns da terra. Não se
que vem das mãos abertas do Pai de todos,
cansa nem perde as forças. É insondável a sua
como uma realidade iluminada pelo amor que
sabedoria. Ele dá forças ao cansado e enche de
nos chama a uma comunhão universal.

Santas Missas

Segunda-feira: 7h30min - Matriz Histórica
Terça a Sexta-feira: 7h30min e 19h - Matriz Histórica
Sábado: 16h (de março a novembro) e 20h - Matriz Auxiliar
Domingo: 8h30min, 18h e 20h - Matriz Auxiliar
Santíssimo: Aberto diariamente de 7h30min às 20h; Benção, quinta-feira às 18h

Conﬁssões: Terças-feiras: de 14h às 17h
Quartas-feiras: de 15h às 18h
Quintas-feiras: de 10h às 12h, e de 14h às 17h
Sextas-feiras: de 15h às 18h, e de 20h às 21h30min
Sábados e Domingos: 30 minutos antes das Missas

EDITORIAL
Padre Marcelo Chelles Moraes
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VIVENDO A FÉ

Música Sacra

No mês de agosto, a Igreja Católica celebra inúmeras
datas de enorme importância para a vida espiritual.
Destacamos a festa de São Afonso, São João Maria
Vianey, São Domingos, São Lourenço, Santa Rosa de
Lima, Santo Agostinho, entre outros, mas em especial,
celebramos a Solenidade de Nossa Senhora da
Assunção.

O ideal da vida cristã consiste em assemelhar-se
ao Senhor, em alcançar a estatura de Cristo, isto é, viver
como Jesus viveu, amar como Jesus amou! Este ideal a
ser perseguido pelos que têm fé é o que nos possibilita
viver unidos a Cristo para sempre. Pois Jesus veio ao
mundo buscar e salvar o que estava perdido, e o fez por
meio de sua cruz e ressurreição.

Ao celebrar a Assunção, a Igreja celebra a obra da
redenção, pois Jesus abriu, com seus méritos, a porta do
céu à humanidade. Então, aquilo que toda a Igreja espera
para o dia da parusia, Nossa Senhora vive
antecipadamente com a Assunção Gloriosa. Assim dizia
São João Paulo II, na audiência geral de 9 de julho de
1997: “Contemplando o mistério da Assunção da Virgem,
é possível compreender o plano da Providência Divina
com respeito a humanidade: depois de Cristo, Verbo
Encarnado, Maria é a primeira criatura humana que
realizou o ideal escatológico, antecipando a plenitude da
felicidade prometida aos eleitos mediante a ressurreição
dos corpos”.

Portanto, é com grande alegria, que nós católicos,
celebramos esta solenidade! Que a Virgem Maria,
assunta ao céu, em sua visão beatíﬁca, rogue por nós!
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Os valores da nossa Igreja - Parte XCIV
José Antunes Gonçalves

A presença de Corais na Santa Missa
Maestro Ruy Capdeville

Diferentemente da Europa e dos EE.UU., aqui, no Brasil, os corais
ouvidos na igrejas católicas são poucos, poucos demais. Faltam-nos, ao
Brasil de 500 anos, vários itens culturais, na Europa e nos EE.UU.,
corriqueiros, indispensáveis. Nos EE.UU., nação também de 500 anos,
aconteceu diferentemente do Brasil : os puritanos, uma elite fugida das
perseguições religiosas na Inglaterra, embalados por seu fervor cristão, já
aportaram à América vivendo níveis culturais consideráveis. Chegaram
para ﬁcar, e com eles aportaram sua bagagem cultural. Não tivessem os
EE.UU. adquirido no pouco tempo, ou conservado e construído, nestes
poucos 500 anos, um elevado produto cultural, e eles não seriam, hoje, a
mais poderosa nação do mundo. Diferentemente, o Brasil !
No Brasil, que, com a forte presença de Vila-Lobos e com medidas
efetivas do Presidente Getúlio Vargas e seu Ministro da Educação e
Cultura Gustavo Capanema, chegou a esboçar esperanças para nosso
futuro musical, a presença da música na escola, a partir de 1961, foi
sendo diminuída, culminando com sua exclusão total, do currículo.
Pesado dano à formação e fortalecimento de um país. Vai-se à escola não
para aprender especiﬁcamente isto ou aquilo, como ir à esquina e
comprar bananas, vai-se à escola para se capacitar a resolver todos os
istos e aquilos, para se formar uma cabeça pensante, útil a tudo, e é aí que
aparece a música, uma formadora de cabeça.
Voltando aos poderosos EE.UU., lá não se discute se uma escola vai
gastar com coral e seu maestro, o que é o óbvio a ser feito, lá se discute se
se vai gastar com professores de instrumentos e se formar uma
orquestra. Aliás, para, além do mais, para se formar o cidadão, os
americanos têm os corais, um cantor ouvindo o outro, as orquestras, um
instrumento se aﬁnando com o outro, os esportes coletivos, vôlei, futebol,
basquete, handball, as equipes se sintonizando para a vitória. Quando os
educadores e legisladores brasileiros , grandes especialistas em seus
próprios interesses, quando eles vão querer entender este óbvio ?
Sem música na escola, sem música ﬁcará o culto de uma população
educada exclusivamente pelo que ouve no rádio e na TV, onde alhos e
bugalhos se misturam, onde, por justas razões comerciais, só se pratica o
que é mais fácil, o que não incomoda nossa indolência. E, aí, vamos
sendo indolentes também no momento do culto a Deus, desejando
exclusivamente nivelações por baixo, quando no templo se pode e se
deve dar continuidade ao trabalho educativo, civilizatório, dos 2.000 anos
de cristianismo, em uma procura de sintonizações com a inﬁnita
sabedoria do Criador.
Apesar de todo este entorno brasileiro, é como que por um milagre que
há ﬁéis externando a dirigentes de Corais a sua satisfação em poder ouvir,
dentro da Casa de Deus, alguma peça clássica louvando o Senhor. São
mais do que se imagina, estes ﬁéis, sobreviventes culturais.
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Amados e Amadas, irmãos e irmãs.
Que a Graça e as Bênçãos de DEUS,
NOSSO SENHOR, sejam transbordantes
em cada um de nós! Que possamos, nós,
a cada momento de nossa caminhada,
renovados espiritualmente, vivermos na
Alegria e na Paz do Senhor! A nossa Igreja
necessita, sempre, de servos renovados
n o E s p í r i t o e n o A m o r. A s s i m ,
caminhemos, juntos e felizes. DEUS É A
NOSSA FORÇA!
Experimentamos, recentemente, esta
“força”, quando nas celebrações de
“Corpus Christi”, a Igreja reunida num
trabalho de amor preparava os “tapetes”
para a procissão da “Santíssima
Eucaristia”. A comunidade integrada
dando o seu testemunho de fé;
manifestando o seu amor e ﬁdelidade a
“Jesus Sacramentado”. Provando para o
nosso pequeno mundo cabo-friense que a
nossa Igreja dispõe de servos ﬁéis,
comprometidos com a causa do Senhor.
Preocupava-nos o tempo, que,
naquela semana era chuvoso, mas, tudo
correu maravilhosamente: os “tapetes”,
como sempre, de exuberante trabalho
realizado com todo esmero e carinho,
recheado de artes coloridas com amor.
Somos felizes, por vivermos numa
Igreja atuante, com nossos sacerdotes
cheios de entusiasmo, comprometidos
com o Evangelho de Cristo, e ﬁrmes na
condução do rebanho. DEUS SEJA
LOUVADO!
No relato anterior, referindo-nos ao
passado, já no ﬁnal do Ano 1971,
abordávamos o dinâmico trabalho de Frei
Conrado nas Capelas e Fazendas do
interior do município (como está escrito).
Encontramos, também, referência ao
trabalho de Frei Paulo, (Frei Paulo da
Cruz), assim comentado: “além de uma

participação bastante ativa na Paróquia,
empenhou-se na catequese no bairro de
São Cristóvão, tomando a si, toda a difícil
e fundamental tarefa da “catequese” nas
Escolas em preparação à “Primeira
Comunhão”, destacando o número de
comunhões à época: - 205 participantes,
na Igreja, e 57 nas Capelas.
Assim, encontramos o comentário:
“Frei Paulo levou uma vivência mais
autêntica da religião, integrando-a na vida
da criança, tendo em vista a posição
negativa, à época, o – racionalismo e o
materialismo – (divórcio da Religião e da
Vida), e a secularização da vida moderna,
mostrando que a solução está na
harmonia, e que o alvo a ser atingido seria
o professorado; muito embora, todos os
meses as Escolas recebessem a visita do
Padre para fundamentar e incentivar a
atuação dos Professores mais
cristianizados (assim escrito), como
instrumento de ligação com a juventude”.
Mais adiante, ainda escrito: procurandose dar uma assistência religiosa com
maior intensidade a todo “supletivo”
estadual e municipal, e por outro lado,
procurando-se caprichar (como escrito)
na formação cristã na Igreja.
Faz-se, depois, uma análise do
resultado desse trabalho, (como escrito).
Em São Cristóvão, conseguindo-se
alguns grupos de maior vivência
comunitária. No Colégio “Santos Anjos
Custódios”, boa frequência, mas número
maior de pessoas tradicionais. Nas
Capelas: Perynas, Praia do Siqueira e
São Benedito, número, ainda, em
formação (pequeno), e enﬁm, na Igreja
(Matriz), dentro da normalidade.
Esses, os comentários que
encontramos nessas datas (ﬁnal do ano
1971). No próximo capítulo, iniciaremos o
ano 1972. Até lá! Fiquemos na Paz do
Senhor Jesus, e com o Amor de Nossa
Mãe, Maria Santíssima! Amém.
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“A cruz e os espinhos do meu Senhor são o meu cetro e a minha coroa”,

Padre Matheus Pigozzo destaca
a homilia do Padre Antonio Paes

No dia de Santa Izabel de Portugal, dia
04 de julho, tive a alegria de participar dos
festejos da capela do hospital. O hino, feito
por um cabo-friense antigo expressava a
devoção do povo, o discurso do Dr.
Marcelo Perelló, médico responsável pelo
Hospital, trouxe muita alegria ao coração,
destacando que a identidade católica
readquirida pelo hospital trouxe um
tratamento mais humano e fraterno aos
enfermos e dizia ainda: "neste hospital
não se matam crianças!".
Mas, o que mais me impressionou foi a
homilia do Padre Antonio Paes, capelão
do hospital Santa Izabel, em Cabo Frio,
aos membros da Irmandade de Santa
Izabel, aos médicos e funcionários do
hospital e aos ﬁéis devotos, que ora
transcrevo: "Caros irmãos e irmãs,
“A Cruz e os espinhos do meu Senhor
são o meu cetro e a minha coroa”.
Assim escreveu Santa Izabel, Rainha
de Portugal, ou como carinhosamente lhe
chamam os portugueses, a Rainha Santa.
Nascida não em Portugal, mas em
Aragão, no ano de 1271, ﬁlha de Pedro III
de Aragão e de Constança da Sicília,
herdou de sua mãe uma profunda
devoção pelo seu conterrâneo materno,
São Francisco de Assis.
Mesmo sem falar, ainda no berço, a
pequena princesa já paciﬁcava os
corações, sendo a causa da reconciliação
entre seu pai e seu avô. Em 1282, é
conduzida ao Reino de Portugal para
contrair matrimônio com o recém-elevado

ao trono, Dom Dinis. Sua modéstia,
amabilidade e doçura conquistaram o
povo a quem amava profundamente e que
retribuía o amor da Rainha.
Seu marido e seu cunhado, outrora
brigados, graças à oração e aos bons
conselhos da Rainha Santa, puderam
selar a paz entre si e no Reino.

Sem abrir mão de sua
condição de Rainha e ﬁel
cumpridora de suas
obrigações, jamais deixou
de buscar aquele Reino que
dura para sempre e aquele
tesouro que não se acaba.
Tendo a cabeça cingida por
uma coroa, cingia seu
coração com a humildade:
“A Cruz e os espinhos do
meu Senhor são o meu cetro
e a minha coroa”.
Todos os dias, a Rainha Santa assistia a
Santa Missa, e rezava o que hoje
chamamos como Liturgia das Horas. “A
Cruz e os espinhos do meu Senhor são o
meu cetro e a minha coroa”. Devotíssima
da Virgem Maria, especialmente à sua
Imaculada Conceição, quis a Rainha
proclamar a Imaculada como Padroeira
de Portugal e por sua iniciativa celebrouse pela primeira vez a festa da Imaculada
a 08 de dezembro de 1320.
Como anjo da paz entre os seus, tantas
vezes levantou-se para evitar guerras e

disputas entre seus irmãos, cunhados e
mesmo entre seu marido e seu ﬁlho. “A
Cruz e os espinhos do meu Senhor são o
meu cetro e a minha coroa”. Nem sempre
foi atendida em seus intentos, o que lhe
causava intensos sofrimentos, mas
sempre esperava e conﬁava naquele que
é o Príncipe da Paz, para quem não há
derrota. Num momento crucial de sua
vida, montada num cavalo põe-se no
campo de batalha entre aquelas criaturas
mais amadas de sua vida, seu marido e
seu ﬁlho. Diante de sua audácia e
conﬁança, ambos desistem de seus
intentos e sua família e seu reino
conseguem a paz.
Imaginemos a Rainha num dia normal
de sua vida: oração intensa, ﬁel
cumprimento de suas obrigações reais,
atenção ao marido e aos ﬁlhos, promoção
da paz entre os reinos... num momento a
Rainha precisa ausentar-se do palácio:
pronto! Organiza-se uma espécie de
procissão, pobres, inválidos, doentes,
todos atrás da Rainha, imploram sua
misericórdia. Ninguém sai desprovido.
Para onde se dirigia a Rainha? Talvez
para uma das várias Igrejas que mandou
construir, ou ao Convento de Santa Clara
que mandou levantar, ou simplesmente a
um leprosário, cuidar dos doentes mais
tomados pela lepra, nos quais pouco se
podia distinguir de humano... A Cruz e os
espinhos do meu Senhor são o meu cetro
e a minha coroa”.
Com a morte de seu marido em 1325, a
Rainha Santa se afasta um pouco das
pompas da corte, e entrega-se mais à
oração, à penitência e a caridade, viverá
ainda 11 anos, sem deixar de ser uma
promotora de paz. Aos 65 anos, a 04 de
julho de 1336, enquanto tentava um
acordo de paz em Estremoz, no sudeste
de Portugal, tem uma visão de Nossa
Senhora e lhe diz: “Maria, Mãe da graça,
Mãe de misericórdia, protege-nos do
inimigo e recebe-nos à hora da morte”:
foram suas últimas palavras nessa terra.
Seu corpo, conforme seu desejo, foi
sepultado no seu querido convento de
Santa Clara em Coimbra”.
Embora já fosse amada e venerada
especialmente por portugueses e
espanhóis, havia um grande desejo
popular de que fosse proclamada santa.
Seu processo de canonização chega
então ao Papa Urbano VIII, que tinha por
intenção regularizar todo o caminho de um
processo de proclamação de santidade. E
julgava então que para regularizar esse
processo seria melhor ﬁcar um tempo sem
proclamar novos santos. Por mais que
tantos insistissem, o Papa não mudava de

ideia. O então Rei Filipe IV, depois de
muito pedir sem alcançar nenhum
resultado, deixa com o Papa uma imagem
da Rainha Santa, o Papa a aceita, talvez
mais por educação do que por devoção...
Acontece que poucos dias após Urbano
VIII cai doente, e no meio de suas dores,
recorda-se de tudo o que ouvira a respeito
da Rainha Santa, de seu amor aos
doentes, de seu cuidado com os mais
necessitados, e o Pontíﬁce pede a
intercessão da Rainha. Imediatamente vêse curado, e certo de sua santidade, a
proclama santa, estendendo seu culto a
toda Igreja Católica. Santa Izabel acabou
sendo a única santa canonizada por
Urbano VIII nos seus 21 anos de Papado.
Irmãos e irmãs, após esse panorama
sobre a vida de nossa Santa, gostaria de
perguntar-lhes: qual terá sido a maior
tentação de Santa Izabel?
Creio que na vida de Santa Izabel, como
tantas vezes na nossa, nem sempre a
tentação foi de cometer pecados, mas de
não progredirmos no caminho da virtude.
Resumindo, Santa Izabel teve que vencer
a tentação de ser apenas boazinha. Deus
não quer que sejamos bonzinhos,
catoliquinhos, e tantos inhos que o mundo
nos sugere: Deus nos quer santos!
Sim, meus irmãos, não somos tentados
somente a pecar, somos tentados a
sermos bons, mas não muito. Ou seja, a
tentação de uma vida mais ou menos,
nem muito pecadores, nem muito santos,
uma vida de católicos, mas não muito
radicais, inventando uma religião
misturada com as conveniências da nossa
carne, do mundo, ou quem sabe até
mesmo com as do demônio.
Deus sempre quer mais. Deus não se
contenta nunca com a nossa santidade
pessoal, sempre esperará mais, e
devemos dar mais.
Ao vermos Santa Izabel, percebemos
uma vida consumida pela e para a glória
de Deus. E nós?
Tantas vezes não escutamos dentro de
nós uma voz rouca dizendo: Para quê isso
tudo? Não precisa tanto! Já está bom
assim. A maior parte das pessoas não faz
metade do que você faz...
Santa Izabel não podia nem queria se
contentar com uma Missa por semana e
uma esmola esporádica... Não! Sua alma
católica e consequentemente grande lhe
exigia mais! E se ouvia os
questionamentos acima, sua resposta
seria como a do Apóstolo: Impendam et
super impendam: Me gastei e me gastarei
mais! A Cruz e os espinhos do meu
Senhor são o meu cetro e a minha coroa”.
continua na próxima página...

junho de 2017

Irmandade celebra sua Padroeira

- bradava Santa Izabel de Portugal
...continuação da página anterior

Ta m b é m n ó s , m e u s i r m ã o s ,
pessoalmente, mas também como
irmandade e hospital, não podemos nos
contentar como uma fé frívola, apagada,
permeada até por uma ou outra
devoção, mas que não gera vida, nem
testemunho de fé.
E isso é arriscar as nossas coroas e os
nossos cetros, porque o mundo não nos
entenderá. É marcante nas imagens de
nossa padroeira os pães transformados
em rosas. Sabemos que Dom Diniz não
aprovava a vida radical de Santa Izabel.
O Rei não era um monstro de crueldade,
no nosso hino lhe chamamos “alma sem
fé”, e é isso mesmo. Porque lhe faltasse
uma fé viva, uma fé que lhe
comprometesse a vida, não entendia e
por isso não aprovava o “exceder-se” de
sua esposa. O Rei não desaprovava que
de vez em quando a Rainha rezasse, ou
desse esmolas, mas sempre, todo dia,
toda hora... Era demais para o Rei. É
demais para o mundo.
Vivemos num mundo sem fé. Não
podemos querer os aplausos de um
mundo sem fé. E consequentemente
ignorante da arte de amar.
Um mundo compulsivo e insaciável
sempre nos recomendará moderação no
que diz respeito à nossa fé. E o irmos um
pouco além do medíocre já nos dará a
alcunha de radicais fundamentalistas.
Como hospital católico, necessitamos
estar unidos à fé de nossa Igreja, não só
por uma Capela ou por algumas
imagens espalhadas, mas uma adesão
ﬁrme e total ao Magistério da Igreja,
mesmo naqueles assuntos que o mundo
jamais poderá compreender, porque um
mundo sem fé, não pode aplaudir um
hospital que se alicerça na fé. A Cruz e
os espinhos do meu Senhor são o meu
cetro e a minha coroa”.
Tal como Dom Diniz, o mundo não
odeia oﬁcialmente a fé. Até a tolera, até
diz que é bom ter alguma fé e se mostra
complacente com qualquer religião que
não interﬁra diretamente na vida das
pessoas. Uma religião adocicada, estilo
self-service, onde cada um pega o que
gosta e concorda, e que não vai além
das paredes de um templo.
Essa não é a religião de Deus, mas do
mundo. Onde está sobre o altar mais
elevado a adoração a si mesmo, ao seu
ego, à sua própria vontade.
O mundo não nos entende.
Não experimentam isso, por exemplo,
os casais que sendo verdadeiramente
católicos não secam as fontes do amor e
se abrem responsavelmente para ter
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tantos ﬁlhos quantos Deus os enviar?
Não lhes faltarão perseguições,
mesmo entre aqueles que dizendo
comungar da mesma fé, são lobos
travestidos de ovelhas e lhes darão
conselhos com endereços e telefones de
quem os poderá fazer menos radicais.
Para que tudo isso? Não precisa tanto?
Não é bem assim, sabia que até fulano,
sim fulano que é tanto em nossa
comunidade, já fez...
A Cruz e os espinhos do meu Senhor
são o meu cetro e a minha coroa.
E o refrão da vida de Santa Izabel
começa a ecoar na vida da família
numerosa, na vida da mãe que sacriﬁca
sonhos para estar mais tempo com seus
ﬁlhos, do pai que não entra num
esquema corrupto que lhe daria muito
dinheiro, do jovem que se retira de uma
rede social onde se compartilha
imoralidades, do médico que permanece
ﬁel à doutrina católica, mesmo quando
um governo iníquo o ameaça punir, do
enfermeiro que trata bem um paciente
que lhe xingou...
A Cruz e os espinhos do meu Senhor
são o meu cetro e a minha coroa”.
Se queremos reinar com Cristo na
glória, precisamos reinar com Ele na
terra. E na terra, as insígnias reais do
Senhor foram, como compreendeu a
nossa Santa, cruz e espinhos.
Hoje o Senhor nos chama a um dar
mais. A um radicalismo, sem o qual não
se segue o Senhor. Cada um de nós,
pense que passo a mais o Senhor nos
pede agora. O passo do perdão, da
conﬁança em sua providência, de uma
vida de oração mais intensa... Não
importa. É só mais um passo. Olhemos
tudo o que já somos e ﬁzemos por Deus,
se tantas coisas grandes já vencemos,
porque serão tão difíceis esses
pormenores.
Talvez o passo que o Senhor nos peça
hoje seja um sorriso, um boa noite, um
jogar fora algo que conservamos em
nossa casa, mas que nos separa do
amor de Deus, ou até mesmo uma
mensagem de watssap dizendo: Me
desculpe!
Uma ave, quer acorrentada com
grilhões de aço, quer amarrada com um
ﬁo de linha é incapaz de voar. Por
intercessão de Santa Izabel, o Senhor
nos liberte o quanto depende dele, e nós
nos libertemos o quanto dependa de
nós, de tudo aquilo que nos impede de
livres voarmos o voo da nossa vitória.
Nesse dia, aí sim, nós também
poderemos dizer: A Cruz e os espinhos
do meu Senhor são o meu cetro e a
minha coroa”. Amém."

Notícias

Capela
Santa
Izabel
Aconteceu no dia 4 de julho, a Festa de
Santa Izabel, na Capela de Santa
Izabel, que se iniciou com a Santa Missa
às 7h30min presidida pelo Padre
Antonio Paes. Às 9h30min, houve a
bênção das rosas para os pacientes do
Hospital e as demais pessoas que
trouxeram rosas; às 12h, a oração do
Angelus e bênção do Santíssimo
Sacramento; às 19h, a Missa Solene,
presidida por Padre Antonio Paes e
concelebrada pelos Padres Zito e
Matheus Pigozzo, e auxiliada pelo
Diácono Arildo. Em seguida, teve a
procissão com a imagem de Santa
Izabel pelas ruas do bairro da
Passagem. No retorno da procissão, a
bênção foi proferida em frente ao
Hospital Santa Izabel, destinada a todos
os enfermos nele hospitalizados. Dada

a palavra ao provedor, Dr. Marcelo
Perelló, este reaﬁrmou que o hospital é
da Irmandade de Santa Izabel, um
hospital católico, que é contra o aborto,
enquanto a imagem era reintroduzida
na Capela.
Depois da procissão, muitos ﬁéis
participaram da festa externa, com a
venda de diversas iguarias, entre as
quais o pastel, lembrança de Portugal.
Nada mais justo que as homenagens
rendidas a Santa Izabel no dia dedicado
à santa das obras sociais do seu tempo,
que sustentava asilos, creches e
hospitais para idosos e doentes,
tratando pessoalmente dos leprosos,
sendo por essa razão a padroeira da
Irmandade de Santa Izabel; entidade
secular que administra o Hospital Santa
Izabel.

Aniversário do Padre Marcelo Chelles

Dia 4 de julho foi aniversário natalício
do nosso pároco, Padre Marcelo
Chelles, que celebrou a data em um
alegre café da manhã preparado com
muito carinho pela equipe de liturgia.
Além disso, pessoalmente e através
das redes sociais foram muitas as
manifestações de apreço e carinho de
toda a comunidade paroquial com o
nosso sacerdote.
"Um bom pastor, um pastor segundo

o coração de Deus é o maior tesouro
que Deus pode conceder a uma
paróquia e um dos dons mais preciosos
da misericórdia divina." – disse São
João Maria Vianney e nesse contexto, o
aniversariante é o maior tesouro da
nossa Paróquia.
Rogamos a Deus que transborde de
bênçãos o Padre Marcelo e que Nossa
Senhora interceda sempre por ele junto
ao seu ﬁlho Jesus.
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Curso ensina sobre fertilidade repodutiva

Notícias

Pastoral do

Dízimo

junho de 2017

Paróquia de São Pedro celebra 400 anos
Difundindo a fé católica em São Pedro da Aldeia

Rubens Campos

Aconteceu no dia 25 de junho, na Igreja
de São José, em Búzios, o Curso de
Paternidade Responsável do Vicariato
Lagos.
O curso foi destinado a jovens casais
interessados em conhecer a sua
fertilidade reprodutiva, espaçar ou
conseguir uma gravidez segundo a
vontade de Deus e as orientações da
Igreja, através do método de Ovulação
Billings, que dispensa o uso de aparelhos
e dispositivos, não possui efeitos
colaterais, é gratuito, e ainda tem a
vantagem de envolver os cônjuges.
O Vigário Paroquial, Padre Matheus

Pigozzo, que proferiu palestra sobre a
Moral Conjugal, agradeceu ao Padre
Cosme e à Pastoral Familiar da sua
paróquia por sediarem e darem suporte
ao encontro, bem como aos casais Thais
e Cássio por conduzirem a organização; e
Liviane e Raphael pelo acompanhamento
aos nossos instrutores.
Procurem os casais instrutores de
nossa Paróquia! Eles podem auxiliá-los a
descobrir e vivenciar o Método de
Ovulação Billings (MOB):

Juliano e Tânia - (22) 99938-5840
João e Marcela - (21) 99704-4261
Cássio e Thaís - (22) 99845-9878
Vagner e Paula - (22) 99875-3969

Que calor!
Participe da campanha do

Ar Condicionado
O calor forte dos últimos dias só faz lembrar que ainda estamos em campanha para
a instalação do ar-condicionado, na Matriz Auxiliar. Todos podem contribuir com
qualquer quantia.
A contribuição pode ser feita através de um envelope (doação espontânea) nos
pontos de coleta dentro da Igreja, carnê e depósito identiﬁcado.
Quem já terminou o carnê e deseja renová-lo, poderá fazer na secretaria paroquial
ou na igreja, após as missas do ﬁm de semana.
E para se tornar um novo colaborador, tanto com o carnê, quanto com as doações
espontâneas, basta fazer a doação na igreja ou na secretaria paroquial.
Banco Bradesco - Agencia: 0588-6 - Conta poupança: 1012330-65
CNPJ: 30.147.995/0016-65 - Paroquia Nossa Senhora da Assunção
E-mail: secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br - Tels.: 2643-0082 / 98811-7023

Contamos com sua contribuição!

“Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem
constrangimento. Deus ama quem dá com alegria” (2Cor 9,7)

Notícias

RCC

CONVITE
CONVIDAMOS você a participar de um dos nossos Grupos de Oração que
se reúnem, semanalmente, na Igreja Matriz e nas Capelas:
RENASCER EM CRISTO - Matriz Histórica - 2ª feira às 19h30min;
BOA SEMENTE - Capela de São Pedro, Gamboa - 2ª feira às 19h30min;
SANTA CLARA - Capela de Santa Clara, Jacaré - 4ª feira às 19h30min;
AMOR DIVINO - Capela de São José, Peró - 4ª feira às 19h30min;

VENHA participar da SANTA MISSA VOTIVA AO ESPÍRITO SANTO, toda
primeira 5ª feira do mês, às 19horas, na Matriz Auxiliar.

Notícias

Pastoral do

Batismo
Inscrições para o Batismo
- Matriz Histórica: 3ª feira de 9h às12h e 14h às 17h.
- Capela Santa Clara: 2ª feira às 18h30min.
- Capela São José: sábado de 9h30min às 11h30min.
- Capela São Pedro: 2ªfeira às 19h; sábado de 9h às 11h; e de 13h às 16h.
Se por um lado, os pais são um dom de Deus para a criança, os padrinhos, por
outro, devem merecer cuidadosa atenção na escolha, pois, junto com os pais,
eles são auxiliadores e modelos na educação da Fé.
Pelo Batismo o homem conquista um lugar no Povo de Deus e começa a fazer
parte de uma família: A IGREJA.

Notícias

Capela de
São Pedro

Sagrado Coração de Jesus

Comunidade celebra
o seu santo padroeiro

casal Rosa e Fernando

Qual a ﬁnalidade do DÍZIMO?
O dizimista sente comprometimento com a sua comunidade.
Os recursos do DÍZIMO são administrados nas diversas dimensões:
- Dimensão religiosa: quando cuidamos da casa do Senhor e da sua
manutenção. Da formação intelectual, espiritual e humana dos membros dessa
família.
- Dimensão social: quando nos antecipamos às necessidades dos menos
favorecidos e os socorremos na maneira do possível.
- Dimensão missionária: quando formamos novos anunciadores, ou seja,
padres, diáconos, leigos, religiosos e religiosas e os enviamos em missão.
A missão da Igreja é tornar o mundo melhor. Participe você também dessa
missão. SEJA DIZIMISTA!
É bom encontrar a Igreja limpa, bem equipada e com tudo funcionando. Para que
isso aconteça precisamos de SUA AJUDA.
Somos a família do Senhor, a Igreja é a casa de todos nós, diga SIM ao
compromisso de levar adiante os trabalhos evangelizadores de nossa paróquia.
Informe-se sobre como se tornar um DIZIMISTA, a paróquia precisa de VOCÊ.
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Rubens Campos

A Paróquia de São Pedro, em São Pedro da
Aldeia, completou no dia do seu Padroeiro, 29 de
junho, os 400 anos da sua fundação.
A comunidade paroquial participou ativamente
dos inúmeros festejos que tiveram início com a
Novena de são Pedro de 20 a 28 de junho, que
contou com a participação do nosso Pároco, o
Padre Marcelo Chelles, no dia 24, ensinando sobre
“As virtudes cardeais na vida do cristão”.
No dia de São Pedro a festa começou bem cedo
e entre as atividades programadas houve alvorada
festiva; as laudes solenes; Santa Missa solene;
benção de veículos; carreata das imagens do
padroeiro para o Porto da Aldeia, procissão
terrestre do Porto para a Matriz, presidida pelo
Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de
Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias;
encenação do auto de São Pedro; Santa Missa
solene campal, cantada pelo Coral Arquidiocesano
de Niterói; queima de fogos; show com a banda
Frutos de Medjugorie. No sábado houve um
concorrido show da cantora católica Adriana
Arydes.
Em sua homilia o Pároco, Padre Helcimar
Sardinha disse: “Saúdo a todos os irmãos que
vieram aqui hoje para celebrar o príncipe dos
apóstolos. Celebrar São Pedro é celebrar a fonte
da nossa salvação que é Jesus Cristo. Quando
Jesus chamou os seus discípulos ele quis que
pedras fossem colocadas como alicerce da sua
Igreja. Essas pedras não são pedras materiais,
mas homens e mulheres que pudessem dar
testemunho da vida nova, da vida evangélica”.
Falando sobre a data marcante, prosseguiu o
sacerdote: “Nesse dia estamos comemorando 400
anos de fundação dessa nossa Igreja Matriz. Tão
bom ver uma Igreja sólida, uma Igreja que está
aqui para nos abrigar, a casa de Deus e morada
dos homens. Que Deus possa abençoar essa
Igreja de São Pedro e todos nós dessa
comunidade Cristã. E nosso glorioso Padroeiro,
deixe cair hoje, no seu dia, uma chuva de Graças
sobre todos nós, e todas as bençãos e pedidos que
hoje temos aqui, a pedir por São Pedro a Deus e
Ele nos conceda. Que Deus nos dê a sua graça e a
sua benção. Que nossa Mãe amantíssima, a
virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, a Imaculada
Conceição, rogue por nós, agora e sempre,
amém!”

Fotos: Vânia Maria

Irmã Maria de Lourdes
Mendes Alvares

Rubens Campos

A Comunidade da Capela de São Pedro,
na Gamboa, iniciou na segunda-feira, dia 26
de junho o Tríduo em preparação para a
Grande Festa de São Pedro, sob o tema: “Tu
és Pedro e sobre esta pedra construirei a
minha Igreja” (Mt 16,18).
Nos dias 27 e 28 de junho, sempre às
19h30min, o Tríduo contou com momentos
fortes de fé e oração, com a participação do
Grupo de Oração Boa Semente, a RCC,
entre outros, como a Pastoral Familiar,
responsável pela Hora Santa, no dia 27, que
teve louvor e adoração ao Santíssimo
Sacramento, conduzido pela vigário
paroquial, o Padre Matheus Pigozzo.
No dia 29, dia de São Pedro, o Padroeiro
da comunidade foi, então, celebrado com a
devida solenidade, com a tradicional
Procissão pelas ruas do Bairro às 19h,
seguida da Santa Missa.
Após a Santa Missa teve início a festa
externa onde houve quermesse, e as
barraquinhas de comidas típicas,
preparadas com muito carinho pela
comunidade, além da boa música, ao som
de Jorge Villas.

“Tudo pelo Sagrado Coração
de Jesus” é a nossa divisa,
nosso lema.
Na verdade, esta pequena
frase expressa uma vertente de
nossa espiritualidade de irmãs
Franciscanas do Sagrado
Coração de Jesus.
Nosso carisma, tal como o
receberam e viveram os
fundadores, consiste em seguir
o Cristo pobre, humilde e
cruciﬁcado, a exemplo de São
Francisco De Assis, vivendo o
amor do Coração de Jesus,
presente na Eucaristia, a serviço
dos Irmãos!
A congregação teve origem na
festa do Sagrado Coração de
Jesus, na França, em 03 de
junho de 1864. A Ele somos
consagradas e em Seu amor
realizamos nossa vida e
atividades.
Levamos uma vida de união
com Deus, dedicando um
“tempo para amar a Deus e
deixar-nos amar por Ele.”
Temos algumas práticas que

renovam nosso amor e
entusiasmo pela vocação à vida
consagrada.
Logo no início da caminhada
vocacional, após o Noviciado,
fazemos o voto = promessa a
Deus de vivermos em castidade,
pobreza, obediência, em
fraternidade.
Renovamos estes votos
anualmente por um período de
seis anos, quando o fazemos
perpetuamente.
Temos também a devoção de
renová-los em três grandes
solenidades: Coração de Jesus,
São Francisco de Assis e
Imaculada Conceição.
Por isso, no dia do Sagrado
Coração De Jesus, 23 de junho
para nós, Irmãs, renovamos os
santos votos durante a Santa
Missa, manifestando, assim, o
desejo de viver em conformidade
com o que prometemos no início
da vida consagrada.
Sentimo-nos muito bem
acolhidas na paróquia de Nossa
Senhora da Assunção, de Cabo
Frio, onde estamos presentes
desde 1921.
Normalmente há celebração
em nossa fraternidade nessas
solenidades. Este ano
preferimos participar da Santa
Missa na Matriz e na presença
da comunidade paroquial
expressar mais uma vez, nosso
desejo de ﬁdelidade ao Coração
de Jesus.
Somos muito agradecidas ao
Padre Marcelo e Padre Matheus
pelo carinho e atenção com que
eles nos acolheram.
A todos nossa saudação de
paz e bem.
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Festa Junina com a Catequese

Notícias

MCC

julho de 2017
Notícias

Catequese

A riqueza dos movimentos e os seus encontrões...
Notícias

Baile da Amizade

Missa de envio e Adoração
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ACONTECE

Festa Junina muito animada

ECC

Notícias

EAC

Foto: Anderson Valle
Foto: Deborah Campos

Deborah e Rubens - Eq. 11
Nossa Senhora do Carmo

Aconteceu no dia 30 de julho, na Matriz
Histórica, a Adoração ao Santíssimo
Sacramento, em preparação para os dois
Retiros anuais das ENS.
Quem conduziu a Adoração com muita
tranquilidade, carinho e espiritualidade foi o
Padre Helcimar Sardinha, pároco da Paróquia
de São Pedro, em São Pedro d’Aldeia e SCE
da Eq. 1 – Nª. Srª. da Assunção, e pregador de
ambos os retiros.
Na oportunidade, ressaltando a importância
desse PCE, o sacerdote invocou a intercessão
de Nª. Srª. da Assunção para que
estivéssemos inteiros naquele momento de
Adoração, sem dispersões e preocupações. “É
o Senhor Jesus quem nos acolhe com o seu
olhar quando estamos machucados, feridos,
abatidos e distantes, tocando o coração de
cada um, transformando inﬁéis em ﬁéis,
preguiçosos em valentes combatentes do Teu
Reino, transformando medrosos em homens e
mulheres de ardor missionário”.- disse.
O Padre Helcimar, então, nos conduziu a um
pedido de perdão por todas as vezes que nos
negamos ao chamamento do Senhor como
participar deste momento sublime de
Adoração; por faltar perseverança no
cumprimento dos PCE's, trabalhos apostólicos
ou reuniões de equipe; pelas palavras
malditas, sem o crivo da verdade; pela falta de
caridade com o irmão que sofre, muitas vezes
dentro da própria casa ou na equipe; pelas
vezes que não compreendemos, julgamos e
condenamos um irmão; pelas vezes que não
deixamos o outro praticar a correção fraterna
que precisamos... Aﬁnal, são muitos os casais
e equipes que não gostam da correção fraterna
e não admitem ser corrigidos.
“Que o Senhor nos ajude a renovar todos os
dias o nosso sentido de pertença às ENS. O
barco está em alto mar... Que possamos nos
entregar a esse oceano que é Jesus Cristo. Por
Ele abandonar as margens, o cais, e deixa-lo
ser o timoneiro de nossas vidas. Queremos
deixar tudo isso para trás, e agir conforme São
Paulo, “Eu me lanço para aquele que está a
minha frente, é onde está o meu Senhor a me
chamar”. – concluiu o sacerdote.

Adriana e Anderson - Eq. 11
Nossa Senhora do Carmo

No dia 01 de julho aconteceu a Festa Junina das ENS
Setor Lagos –Cabo Frio juntamente com a Pastoral da
Catequese da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. Foi
um evento marcado por muita alegria, onde os equipistas
e seusfamiliares puderam se confraternizar em um
animado Arraiá, com quadrilha da catequese e a venda de
comida típicas e deliciosos caldos preparados pelos
equipistas.
TodoValle
o trabalho nas barracas foi realizado com
Foto: Anderson
grandes harmonia e integração das equipes.
Agradecemos a Deus e a Nossa Senhora pelo sucesso
da festa e parabenizamos especialmente o CR do Setor
Jane e Jânio e todo o colegiado pelo carinho e dedicação.
Que Deus os abençoe!

Gisele Lessa
Laura Azevedo

O Movimento de Cursilhos de Cristandade realizou no dia
30 de junho, na Estação Roda d´Água, o Baile da Amizade.
Animados pela música de Oswaldo Guimarães e Banda,
cursilhistas e demais pessoas se encontraram para uma
noite de confraternização e muita alegria.

35º Cursilho Misto Jovem

Foto: Anderson Valle

Carlos Alberto Assis

Aconteceu, dia 1 de julho, na Casa de Maria, a
tradicional Festa Junina da Catequese, em parceria
com as Equipes de Nossa Senhora, que contou com a
colaboração e participação da comunidade paroquial.
Na festa, teve a famosa “pescaria” e diversos tipos de
doces, para alegria de nossos catequizandos!

Primeiro Retiro das ENS

Foto: Rubens Campos

Cristiane e Vinícius Neuber - Eq. 36 - Rio das Ostras

"Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça e todas
essas coisas vos serão dados por acréscimo." ( Lc 12, 31)
A casa de retiro Abel, em Araruama, recebeu nos dias 08
e 09 de julho os casais das ENS de Cabo Frio para
realização do Retiro, PCE tão esperado por todos nós.
Houve oportunidade de rever e se aprofundar em alguns
temas importantes para os cristãos e também para
meditação e oração. Foram dias de recolhimento e emoção,
com a sala de palestras repleta de irmãos equipistas.
Com o tema "O Sacramento da Eucaristia e da Penitência
na vida conjugal, familiar e das equipes", o Padre Helcimar
Sardinha, SCE da Equipe 1 - Nossa Senhora da Assunção,
do Setor Lagos, conduziu conferências esclarecedoras, nos
mostrando a importância de caminharmos juntos, como
casal, amando, cuidando e suportando um ao outro.
Agradecemos a Deus pela oportunidade de vivenciar
momentos tão especiais junto com irmãos de fé, com Jesus
e Nossa Senhora.

O 35º Cursilho Misto Jovem aconteceu nos dias 07, 08 e
09 de julho, na Casa de Maria. Cerca de 25 jovens dos
setores Cabo Frio, Arraial do Cabo, Itaboraí, Alcântara e
Barro Vermelho, com idades entre 18 e 30 anos,
vivenciaram um momento especial de encontro pessoal,
reﬂexão e aproximação com Jesus Cristo. Ser testemunho
nos seus ambientes, valorizar e defender a nossa Igreja e,
principalmente, perceber a presença de Jesus nos
Sacramentos é a missão do MCC!

Creia no Poder da Oração
No dia 10 de julho, o
Movimento de Cursilhos de
Cristandade reuniu os
cursilhistas do Setor Cabo
Frio para mais uma Escola
Vivencial. “O Poder da
Oração” foi o tema escolhido
por Zélia Therezinha Araújo
da Silva, a palestrante
convidada.

E, não poderia faltar a nossa espetacular “quadrilha”,
formada pelos queridos catequizandos!
A catequese agradece, em especial, aos pais dos
catequizandos, que colaboraram com as doações de
doces e prendas. E, viva as famílias!!

O nosso Encontrão aconteceu na última quinta-feira
do mês de junho, na Casa de Maria. Tivemos a
participação do casal Sebastião e Solange, que nos
falou sobre ORAÇÃO.
Em nossa caminhada de fé devemos crer que “...com
Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração”.
De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, nº
2558: “Grande é o Mistério da fé”. A Igreja professa no
Símbolo dos Apóstolos e o celebra na Liturgia
Sacramental, para que a vida dos ﬁéis seja conforme a
Cristo no Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Esse
Mistério exige, pois, que os ﬁéis nele creiam, celebremno e dele vivam numa relação viva e pessoal com o
Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração.
Santa Teresinha do Menino Jesus nos dá a seguinte
deﬁnição: “Para mim, a oração é um impulso do
coração, é um simples olhar lançado ao céu, um
grito de reconhecimento e amor no meio da
provação ou no meio da alegria.”
No evangelho narrado por Mateus 6, 9-13, o próprio
Jesus nos ensina como devemos rezar, e então nos
apresenta a oração do Pai Nosso.
Que nós possamos sempre estar com nosso coração
em oração, seja em gratidão ou em súplicas ao Senhor;
que nossa fé seja sempre abastecida de oração, e que
não nos esqueçamos de agradecer a Deus e deixar
que Ele conduza nossa vida.

INCRIÇÕES ABERTAS PARA O PRÓXIMO ECC
Façam as suas inscrições na secretaria paroquial.
O casal interessado em fazer o ECC deve ser casado
na Igreja, ou, se ainda não for, não deve ter
impedimento para o casamento religioso.
Venha fazer parte da família ECC!!

Rubens Campos

Aconteceu no sábado, dia 24 de junho, no
auditório do Instituto Santa Rosa, o Encontrão do
EAC que apresentou aos adolescentes o
documentário americano de 2016, chamado Audrie
& Daisy, dos cineastas Bonni Cohen e Jon Shenk,
que conta a história de duas garotas que de 14 e 15
anos que não se conheciam, mas tem em comum o
drama de, em situações distintas, terem sido
dopadas e submetidas a abuso sexual. Não
bastasse problema vivenciado por elas, fotos do
ocorrido foram parar na internet, e o bullying levou
Audrie ao suicídio, enquanto Dayse precisou de
ajuda para encontrar um caminho de superação.
O longa documenta os eventos, o processo
judicial e a repercussão dos casos, mostrando o
papel da mídia, das redes sociais e o impacto que
isso teve na vida de cada uma das meninas.
O documentário é um alerta para os jovens e as
suas famílias, para que os pais estejam atentos às
atitudes de suas ﬁlhas e ﬁlhos, evitando com que
sofram ou pratiquem essas formas de violência.
Ao ﬁnal, o tio Diogo Gol conduziu uma avaliação
do documentário e lançou para os jovens o desaﬁo
de mudar para melhor os seus hábitos e as suas
vidas. Que todos tenham a coragem de substituir os
seus planos pelos planos de Deus. O primeiro
desaﬁo proposto foi a busca da conﬁssão; o
segundo o combate aos exageros, sejam eles quais
forem; o terceiro desaﬁo foi o de buscar uma
vivência de mais oração, começando por rezar três
Ave-Marias, todos os dias... Uma pelo EAC, outra
pela mudança de vida e a terceira pelos irmãos que
vivem no exagero.
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Meio Ambiente
Conferências e acordos mundiais
Segunda parte
Mário Flavio Moreira
Biólogo e Consultor Ambiental

Em 1983 a ONU cria Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, após uma avaliação dos
10 anos de vigência das ações propostas na
Conferência de Estocolmo. Nos primeiros três anos, o
novo organismo promoveu discussões entre líderes de
governo e membros da sociedade civil, que resultaram
no Relatório Nosso Futuro Comum (também chamado
Relatório Brundtland, em homenagem à presidente da
comissão, Gro Harlem Brundtland, então primeira
ministra da Noruega).
Lançado em 1987, o documento apontou a
incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e
os padrões de produção e consumo da época. O
relatório, que pela primeira vez deﬁniu o conceito de
desenvolvimento sustentável, não sugeriu a estagnação
do crescimento econômico, mas sua conciliação com as
questões ambientais e sociais. O documento enfatizou
os perigos do aquecimento global e da destruição da
camada de ozônio e aﬁrmou que a velocidade das
mudanças era maior do que a capacidade dos cientistas
de avaliá-las e propor soluções.
Vinte anos depois da conferência de Estocolmo, foi a
vez do Brasil sediar uma nova reunião convocada pela
Assembléia Geral das Nações Unidas. A Rio-92 ou Eco92 reuniu líderes mundiais e entidades ambientais no Rio
de Janeiro para analisar a evolução das políticas de
proteção ambiental. No encontro, os objetivos principais
foram: avaliar a situação ambiental de acordo com o
desenvolvimento; estabelecer mecanismos de
transferência de tecnologias não-poluentes aos países
em desenvolvimento; examinar estratégias para a
incorporação de preocupações ambientais ao processo
de desenvolvimento; estabelecer um sistema de
cooperação internacional para prever ameaças
ambientais e prestar socorro em casos de emergência;
reavaliar o sistema de organismos da ONU, criando, se
necessário, novas instituições para implementar as
decisões da conferência. Participaram da Rio-92 172
países, representados por aproximadamente 10 mil
participantes, incluindo 116 chefes de Estado.
Integrantes de cerca de 1.400 organizações não
governamentais também receberam credenciais para
acompanhar as reuniões. Desde então, o papel dessas
entidades foi se tornando cada vez mais importante nas
negociações internacionais sobre o meio ambiente.
A Cúpula da Terra produziu cinco documentos que,
entre outros aspectos, alertavam para a necessidade de
uma urgente mudança de comportamento, com o
objetivo de preservar a vida na Terra. Foram eles:
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento; Agenda 2; Princípios para a
Administração Sustentável das Florestas; Convenção da
Biodiversidade; Convenção sobre Mudança do Clima.
Continua na próxima edição...
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PASCOM

Confira a programação da Nova
Rádio Ave Maria - 87.9 FM

No domingo, 09 de julho, começou o
EVICOM (Encontro Vicarial de Comunicação)
na Arquidiocese de Niterói, evento de formação
para membros da Pastoral da Comunicação.
Os integrantes da PASCOM (Pastoral da
Comunicação) do Vicariato Rural da
Arquidiocese de Niterói participaram de um
evento de formação para membros da Pastoral.
O Encontro aconteceu na Capela Nossa
Senhora Aparecida, no Pinhão, em Tanguá.
Padre Ricardo Motta, coordenador do Setor
de Comunicação da Arquidiocese, abriu o
evento, que teve duas palestras: uma sobre o
uso das redes sociais, por Karine, membra da
Pascom da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
de Manilha; e outra sobre espiritualidade, com
Alex, membro da Pascom da Paróquia Nossa
Senhora da Conceição de Rio Bonito. Depois
das palestras, foram formados grupos de
reﬂexão.
Ao ﬁnal do encontro, o Cardeal Orani enviou
uma mensagem aos participantes, e o Padre
Benny, pároco local, conduziu a Adoração ao
Santíssimo. O evento teve ainda a animação do
cantor Bebeto Amaral.
A Pastoral da Comunicação, conhecida como
PASCOM, trabalha a notícia relacionada aos
trabalhos da comunidade, divulgando-a, com o
objetivo de levar ao conhecimento público o
que a Igreja Católica vem realizando, em prol
da Evangelização, na busca do Reino de Deus.
Não sendo uma pastoral individual, ela deve ser
o elo entre todos os eventos, todas as
pastorais, movimentos e associações que há
na comunidade.
O EVICOM no Vicariato Lagos acontecerá no
dia 20 de agosto.

05h - Ofício da Imaculada (Todos os dias)
05h30min - Músicas Marianas (Todos os dias)
06h - Angelus (Todos os dias)
06h10min - Santo Terço em sua Casa (Todos os dias)
06h30min - O Santo do Dia (Todos os dias)
06h35min - Programação Musical (Todos os dias)
08h30min - Palavra de Fé (Segunda à Sexta-feira)
08h30min - Santa Missa (Domingo)
09h - Terço pelo Sangue de Jesus (Segunda à Sábado)
09h20min - Programação Musical (Segunda à Sábado)
09h40min - Programação Musical (Domingo)
10h - A Hora do Ouvinte (Segunda à Sexta-feira)
10h - Top 10 - As melhores da Semana (Sábado)
11h - Ave Maria Especial (Sábado e Domingo)
12h - Angelus (Todos os dias)
12h10min - Canta Brasil (Segunda à Sexta-feira)
12h10min - Programação Musical (Sábado e Domingo)
14h - Comunidade Total (Segunda à sexta-feira)
14h30min - Palavra de Fé (Segunda à Sexta-feira)
15h - Comunidade Total (Segunda à Sexta-feira)
15h - Terço da Misericórdia (Sábado e Domingo)
16h - Missa das Crianças (Sábado)
17h - Rádio EAC (Segunda-feira)
17h - Saúde Em Foco (Terça-feira)
17h - Mãe Terra - Programa Ecológico (Quarta-feira)
17h - Educar – Na Linha do Saber (Quinta´feira)
17h - Arte & Fatos (Sexta-feira)
17h - Ave Maria Especial (Domingo)
17h10min - Ave Maria Especial (Sábado)
18h - Angelus (Segunda à Sábado)
18h - Santa Missa (Domingo)
18h10min - Momento da Saúde (Segunda à Sexta-feira)
18h10min - Programação Musical (Sábado)
19h - A Voz do Brasil (Segunda à Sexta-feira)
19h20min - Programação Musical (Domingo)
20h - Agito Esportivo (Segunda-feira)
20h - Tocando pra Deus (Terça-feira)
20h - Santo de Casa (Quarta-feira)
20h - Falando de Música Sacra (Quinta-feira)
20h - Na Pista com Cristo (Sexta-feira)
20h - Santa Missa (Sábado e Domingo)
21h - Palavra de Fé (Segunda à Sexta-feira)
21h10min - Programação Musical (Sábado)
21h15min - Programação Musical (Segunda à Sexta-feira)
21h20min - Programação Musical (Domingo)
22h - Happy Day (Segunda à Sexta-feira)
00h - Programação Músical (Segunda à Sexta-feira)
03h - Terço da Misericórdia (Todos os dias)
03h15min - Programação Musical (Sábado e Domingo)
04h - Terço da Libertação (Sábado e Domingo)
04h20min - Programação Musical (Sábado e Domingo)
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AGENDA DAS COMUNIDADES:

EVICOM - Encontro
Vicarial de
Comunicação

João Dias - SECOM/ARQNIT

julho de 2017

Comunidade Santa Clara - Bairro Jacaré
Missas: 1º e 2º sábados do mês, às 18h; 4º domingo do
mês, às 10h30min.
Adoração ao Santíssimo: segundas-feiras, às
19h30min.
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min.

Notícias

Pastoral
da Saúde

Notícias... mais uma da

Pastoral da
Catequese

Comunidade Santa Izabel - Hospital
Missas: De segunda à Sábado às 9h30min.
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às 19h30min.
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h.
Distribuição de Cestas Básicas: 2ª segunda-feira do
mês.
Comunidade São Pedro - Bairro Gamboa
Missas: 3º sábados do mês, às 18h; 1º domingo do
mês, às 10h30min.
Celebração da Palavra e Adoração ao Santíssimo:
quintas-feiras, às 19h30min.
Grupo de Oração: segundas-feiras, às 19h30min.
Legião de Maria: terças-feiras, às 17h.
Oração nas casas: sextas-feiras, às 19h30min.
Terço dos Homens: terça-feira às 19:30h.
Catequese Infantil: sábados às 9:00h. Foto: Vânia Maria
Comunidade São José - Bairro Peró
Missas: Todos os domingos, às 10h30min;
Terço dos Homens, Celebração da Palavra e
Adoração ao Santíssimo: quintas-feiras, às 19h.
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h.
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min.
Reunião do Grupo Jovem Santidade: sábados, às 18h.
Catequese: sábados, manhã e tarde.
Ensaio Ministério de Música: terças e quintas-feiras,
às 20h.
Intercessão - grupo fechado: terças-feiras, às 19h.
Comunidade Rainha da Paz - Bairro Itajuru
Oração do Terço: segundas-feiras, às 19h.
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às
19h15min.
Comunidade Sant'Anna - Bairro Vila Nova
Missas: 4º sábado do mês, às 18h; 2º e 3º domingos
Local:
do mês, às 10h30min.
Casa de Maria
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às
19h30min.
Valor:
Adoração ao Santíssimo: 1ª segunda-feira
do mês, às
R$20,00 (média)
19h.
Catequese: sábados, livros I e II, manhã.
Distribuição de cestas básicas: última segunda-feira
do mês, após a celebração da palavra.
Legião de Maria: terças-feiras, reunião dos dois
grupos, de 15h às 16h e de 17h às 18h.
Terço Mariano: quintas-feiras, às 19h.
Terço da Misericórdia: terças-feiras, às 15h.
Terço das Crianças: sextas-feiras, às 19h.
Reunião dos Vicentinos e Perseverança: segundasfeiras, às 18h.
Pastoral da Saúde: 2º Sábado do mês, às 15h
Jovens Sarados em Missão: quinzenalmente aos
sábados, às 19h.

Precisa-se de
Introdutores

Regina Lúcia Antunes

Aconteceu no dia 14 de junho a Missa dos
Enfermos, presidida pelo Padre Marcelo Chelles,
no dia em que é celebrado o patrono dos
enfermos, São Camilo de Lellis.
Na Capela de Santa Izabel (ao lado do Hospital
Santa Izabel), também acontece a Missa com
bênção e unção dos enfermos, no primeiro
sábado de cada mês, às 9h30min, bem como, a
Missa com bênção das rosas, no dia 4 de cada
mês, a não ser que o dia 4 caia num domingo,
quando, então, a Missa é celebrada no sábado.
Solicitamos às pessoas que desejarem
receber a unção, o favor chegar um pouco mais
cedo e falar com os agentes da Pastoral da
Saúde. Podem receber a unção dos enfermos as
pessoas enfermas com doenças graves, as que
irão fazer cirurgias de risco e idosos a partir de 75
anos, ressaltando que estes deverão ter
conﬁssão recente.
Na Capela de Santa Izabel há celebração da
Missa de segunda-feira à sábado às 9h30min.

A nossa Catequese infantil está, novamente,
precisando de introdutores. Por isso, o Padre Marcelo
Chelles vem pedindo aos paroquianos que ajudem
nesse valoroso trabalho. “A catequese infantil possui
mais de quatrocentas crianças e precisa de
quatrocentos Introdutores. Neste momento, duzentas e
oitenta crianças, já possuem Introdutores, mas, agora,
como tivemos a inscrição de mais cento e vinte
crianças que iniciarão a catequese, vamos precisar de
mais cento e vinte Introdutores. Mesmo que alguns de
vocês já tenham terminado o vínculo com a sua
criança, volte para ajudar a gente, porque a gente
precisa de muitos braços neste chamado” – disse o
Padre Marcelo.
O trabalho do Introdutor, que pode ser uma pessoa
só, ou um casal, consiste em acompanhar uma criança
da catequese, visitando a sua família, uma vez por
mês, durante o período de três anos, com o objetivo de
evangelizar os pais e a família e trazê-los para vida da
Igreja. Muitas vezes os pais matriculam as crianças na
catequese, mas eles mesmos não comparecem à
Igreja. Se os pais não vêm a Igreja, é a Igreja que vai à
casa deles. A celebração, o padre prepara e já a
entrega prontinha ao introdutor, junto com o roteiro a
ser seguido. Em breve, o Padre Marcelo convocará os
novos Introdutores para uma reunião.
Procure a secretaria paroquial e torne-se um
Introdutor, participando desse lindo projeto de
evangelização das famílias.
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Pastoral Familiar

Curso de Formação de agentes

julho de 2017

Três anos de Pastoreio do Padre Marcelo

Encontro “Educação dos Filhos”

Foto: Eduardo Silva

No dia 2 de julho, na Capela de
Santa Rita, em Bacaxá, aconteceu o
Curso de Formação de Agentes da
Pastoral Familiar do Vicariato Lagos,
ministrado pelo Padre Matheus
Pigozzo, cujo tema foi “Moral
Conjugal”. Participaram agentes da
Pastoral Familiar de todo o vicariato
e a nossa Paróquia também se fez
representar por alguns casais.
“O dia hoje foi muito especial!
Jesus nos presenteou com a

formação da Pastoral Familiar para
servir a Cristo com mais sabedoria e
maturidade na fé. Ter um dia ao lado
de amigos que amamos muito e
receber a renovação de votos do
nosso matrimônio através do
querido Padre Matheus Pigozzo foi,
realmente, muita benção no dia de
hoje” – disse Alessandra, esposa de
Dinei, agentes da Pastoral Familiar,
que completavam, naquela data, 23
anos de sacramento do matrimônio.

Hora Santa de Adoração ao Santíssimo

Aconteceu no domingo, dia 23 de julho, no
Auditório paroquial, o Encontro “Educação
dos Filhos”, promovido pelo Setor PósMatrimonial da Pastoral Familiar da Paróquia
Nossa Senhora da Assunção, no qual esteve
presente o nosso pároco, Padre Marcelo
Chelles.
O Encontro, muito enriquecedor, trouxe
conhecimento e conscientização acerca de
temas muito relevantes, que fazem parte da
realidade de muitas famílias, teve início às 9h
e terminou às 17h. O evento contou com
palestras de Agentes da Pastoral Familiar,
além da Pedagoga Maria Bispo, sobre o tema
TDAH - Transtorno do Déﬁcit de Atenção com
Hiperatividade, consistente em um transtorno
neurobiológico, de causas genéticas,
caracterizado por sintomas de desatenção,
inquietude e impulsividade, que aparece na

infância e em geral acompanha o indivíduo
por toda a sua vida. A servidora do Tribunal
de Justiça, Adriana Cruz prestou
esclarecimentos e orientações acerca do
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Já o casal Leandro e Udi Reis, palestrou
sobre autismo ou Transtorno do Espectro
Autista (TEA), condição do desenvolvimento
neurológico, caracterizado por uma alteração
da comunicação social e pela presença de
comportamentos repetitivos e esteriotipados.
O autismo é uma inadequacidade no
desenvolvimento que se manifesta por toda a
vida. É incapacitante e aparece tipicamente
nos três primeiros anos de vida, sendo quatro
vezes mais comum em meninos do que em
meninas. O transtorno é encontrado em todo
o mundo e em famílias de qualquer
conﬁguração racial, étnica e social.

Agentes do Setor Casos Especiais visitam o Padre Celso

Aconteceu no dia 27 de junho a
Hora Santa de Adoração ao
Santíssimo Sacramento, na Capela
de São Pedro, com a participação do
Padre Matheus Pigozzo.

A adoração é sempre um
momento de muitas bençãos, curas,
libertação e louvor.
A Pastoral agradece o empenho e
a participação de todos os presentes.

O setor casos especiais visitou, no dia 2 de
julho, a paróquia Nossa Senhora do
Amparo, em São Gonçalo, na qual o padre
Celso Luiz é o atual pároco.
Na ocasião, houve a partilha com a pastoral
familiar que lá está em reestruturação.
"A nossa experiência foi muito útil, pois
naquele dia estava acontecendo a formação
do Setor Casos Especiais', pela primeira vez
na paróquia." - diz Simone Leires.
Padre Celso agradeceu a presença de
todos e mandou sua bênção para todos da
paróquia Nossa Senhora da Assunção.
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Maria Lucia Menezes

A cada mudança de pároco, ﬁca
sempre a expectativa de como será o
novo pastor da comunidade;
murmúrios, curiosidades se colocam
no coração dos paroquianos.
Sua chegada no dia 07 de julho de
2014, em uma noite estrelada de
inverno, na qual o padre Marcelo foi
recepcionado por uma comunidade
ativa e esperançosa para
desenvolver e conhecer o coração
daquele que, a partir daquele
momento, iria conduzir os novos
trabalhos.
Após três anos, Deus mais
uma vez foi generoso com a
Paróquia e nos presenteou com
um sacerdote zeloso, que olha
com carinho nos olhos do seu
rebanho. “É lindo ver no corredor
da procissão de entrada, ele
passando e falando com cada
criança, olhando nos olhos de
suas pequenas ovelhas.” –
comenta Fátima Macedo.
A estruturação da Pastoral Familiar
na Paróquia fez com que a família
voltasse seu olhar para a igreja.
“Desde 2015, a Pastoral Familiar
está ativamente na Paróquia, e
quando a família está voltada para

Deus, vemos os frutos com as
nossas crianças, adolescentes e
jovens. ” – diz Vitor Gomes.
Com isso, o crescimento da
Paróquia em meio aos jovens é
visível. Sempre atento às
novidades, deu continuidade ao
EAC – Encontro de Adolescente com
Cristo – (como foi anunciado, neste
ano dois serão realizados). “Ele tem
sempre a palavra certa no momento
certo; é aquele amigo que sabe
acolher e ao mesmo tempo chamar
atenção”. - comenta Hélio Junior.

Nestes três anos, Padre Marcelo
implantou dois projetos pioneiros:
“Semear” e “Introdutores”. O
primeiro (cujo intuito é evangelizar
crianças de três a doze anos),
preparou uma equipe durante um
ano para desenvolver trabalhos, em

Foto: Vânia Maria

que os pais e crianças pudessem
expressar no seu dia a dia o que
viveram no encontro. – “O que está
sendo feito para crianças tão
pequenas é maravilhoso. Algo
pioneiro, atenção aos pequenos
levando a “ Palavra de Deus”,
semeando no coração de cada um
que ﬁcará marcado para o resto da
vida. Estamos ansiosos pelo
próximo”. – relata Ivani Vieira após o
primeiro “Semear”. Outro trabalho
foi o “Introdutor”, que veio dar
agilidade na Iniciação Cristã. O
“Introdutor” leva a família do
catequizando à presença da igreja,
em visitas mensais, com reuniões
preparadas pelo padre Marcelo. –
“Quando recebi o introdutor em
minha casa, ﬁquei imaginando como
deveria me comportar. Hoje, temos
uma amiga que não somente orienta
os meus ﬁlhos, mas toda a família”. diz Lins Bandeira.
O bom pastor que conhece as
ovelhas de seu rebanho tem
interesse pessoal e amoroso em
cada uma delas; as ovelhas por sua
vez, conhecendo o caráter de seu
pastor, colocam total conﬁança em
seu guardador e prestam
obediência amorosa e
incondicional. “Padre Marcelo é
um excelente administrador e
sacerdote. Tudo que ele fez e faz
é com muito zelo .” – aﬁrma Ana
Nete Torres, e continua: “O Bom
Pastor não é reconhecido por
falar manso e de forma poética,
ele é reconhecido pelas
verdades que diz; palavras nem
sempre doces, mas verdadeiras,
e assim vejo o padre Marcelo”.
Que toda a comunidade continue a
orar e zelar pelos sacerdotes que
hoje se encontram em nossa
comunidade!
Que venham muitos anos de
alegria e trabalho!

Notícias

Aconteceu na noite de 22 de julho, no terreno
paroquial da Matriz Auxiliar, o Forró do SEMEAR,
em parceria com o EAC, que desde o evento do
ano passado vem dando muito certo.
A festa foi animada pela nova banda da
Paróquia, “Som do Céu”, que tocando muito
forró, garantiu a diversão e as danças típicas
para o grande número de crianças, adolescentes
e famílias presentes.
Além da música, os deliciosos quitutes e
caldos, ajudaram a esquentar a noite fria e
proporcionaram uma boa arrecadação de fundos
para o próximo encontro do SEMEAR,
desenvolvido pelo Padre Marcelo, e
especialmente dedicado às crianças de 3 a 12
anos de idade.
"Nosso forró semear foi um sucesso!
agradecemos de coração à todos que
compareceram, aos adolescentes do EAC que
animaram nossa noite com o casamento na roça
e a quadrilha, aos amigos que colaboraram com
doações e com trabalho!! Que deus abençoe a
todos! Vamos continuar semeando!".
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Ordenação de Dom Luiz Antônio Lopes Ricci, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Niterói

Fotos: Luiz Marcelo
João Dias - SECOM/ARQNIT

Mais de 2000 mil ﬁéis lotaram o
Santuário do Sagrado Coração de
Jesus, em Bauru – SP, no dia 16 de julho,
para celebrar, com alegria e emoção, a
ordenação Episcopal de Monsenhor
Luiz Antônio Ricci, lembrando esse
momento especial de sua vocação e
manifestando carinho e gratidão, pelo
apoio fraterno que dele receberam, por
onde passou, evangelizando.
A tarde de domingo foi especial para a
família católica, denominações cristãs e
demais autoridades religiosas, que
estiveram no Santuário do Sagrado
Coração de Jesus, para a Ordenação
Episcopal do amigo Luiz Antônio Ricci.
A Ordenação Episcopal de Dom Luiz
Antônio Ricci, Bispo auxiliar da
Arquidiocese de Niterói, nomeado pelo
Papa Francisco no dia 10 de maio, foi
realizada na nave central do Santuário.
Devido ao grande número de ﬁéis, foram
instalados telões nas laterais e do lado
de fora, para que todos
acompanhassem a celebração.
A cerimônia teve como Bispo
ordenante o Bispo de Bauru, Dom Frei
Caetano Ferrari, OFM e como Bispos
coordenantes, o Arcebispo de Niterói,

Dom José Francisco Rezende Dias e o
Bispo de Campo Limpo, Dom Luiz
Antônio Guedes. Muitos bispos, de
vários locais do país, e sacerdotes,
concelebraram a missa, além de
diáconos e muitos religiosos e religiosas.
Dom Frei Caetano, ao iniciar a sua
homilia, destacou a unidade de todos,
agradecendo às denominações cristãs e
demais autoridades religiosas.
“Foi Jesus Cristo quem estabeleceu
Pedro como cabeça dos apóstolos,
assentando nele o princípio e o
fundamento perpétuo e visível da
unidade, da Fé e da Comunhão. 'Tu és
Pedro e sobre está pedra, ediﬁcarei a
minha Igreja'.”
“Foi Jesus Cristo quem determinou
que a Missão divina de evangelizar e
salvar a humanidade, conﬁada por Ele
aos apóstolos, deverá durar até o ﬁm
dos Séculos, conforme se compreende
do Evangelho de Mateus, que registrou
o que Jesus disse: 'Ide portanto, e fazei
que todas as nações se tornem
discípulos, batizando-as em nome do
Pai, do Filho e do Espirito Santo, e
ensinando-as a observar tudo quanto
vos ordenei, e eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos
séculos'.”

“Foi Jesus Cristo quem quis que os
sucessores dos Apóstolos, os Bispos,
fossem os Pastores da sua Igreja até o
ﬁm do mundo, em decorrência da ordem
dada por Jesus a Pedro: “se você me
ama, Pedro, apascenta e cuida das
minhas ovelhas. Pedro, com os
Apóstolos, constituíram Bispos e
sucessores até o presente tempo.”
“Foi a partir do mandato de Jesus que
os apóstolos estabeleceram
que seus sucessores, os Bispos,
desempenhassem o cargo de servir à
comunidade, com a ajuda de
colaboradores presbíteros e diáconos,
pois o ministério eclesiástico de
instituição divina é exercido em ordens
diversas, por aqueles que, já
antigamente, eram chamados Bispos,
Presbíteros e Diáconos. Estes pastores
são os ministros de Cristo e os
administradores dos mistérios de
Deus…”

Após a homilia, aconteceram os ritos
centrais da ordenação episcopal. Assim
como da diaconal e da presbiteral,
ocorreu a imposição das mãos de todos
os Bispos presentes, que eram os
concelebrantes. Depois da imposição, e

antes da oração consecratória, colocouse sobre a cabeça de Dom Luiz Ricci o
livro dos Evangelhos, aberto por dois
diáconos permanentes.
Dom Frei Caetano Ferrari, OFM,
ordenante principal, rezou a “Oração
consecratória” e Dom José Francisco e
Dom Luiz Antônio, concelebrantes,
rezaram juntos a parte central, que
invoca o Espírito Santo sobre o eleito. O
conteúdo da oração é baseado no texto
de Hipólito de Roma, é um pedido ao
Pai, para que o ordenando obtenha o
mesmo Espírito de governo que Jesus
recebeu e transmitiu aos seus apóstolos,
para a ediﬁcação da Igreja.
A celebração continuou, com a Liturgia
Eucarística. Antes da bênção ﬁnal, Dom
José Francisco Rezende Dias usou da
palavra e fez alusão ao ipê amarelo. O
sacerdote lembrou que esta árvore
ﬂoresce apenas 15 dias no ano, e passa
o restante do tempo se preparando para
isso, comparando-o à missão
sacerdotal.
Em seguida, o Padre Luiz Eduardo
Monteiro Fontana, Vigário-geral da
Diocese de Bauru, falou em nome do
clero bauruense, e citou que a ligação de
dom Luiz Ricci com a cidade e sua ida a
Niterói farão com que a ponte entre as
duas localidades, distantes 800
quilômetros, seja “maior que a Ponte
Rio-Niterói”.
Dom Luiz Ricci, ao ﬁnal, agradeceu a
todos que participaram de sua trajetória
eclesiástica, desde sua entrada na Igreja
Católica, ainda como leigo, na infância,
passando pelo seminário e pela
docência, pois lecionou por muitos anos
na Faculdade João Paulo II (Fajopa), em
Marília. O sacerdote lembrou ainda da
mãe, senhora Carmen Vendramini, já
falecida, e da comunidade da Paróquia
São Cristóvão, em Bauru, onde
permaneceu durante muitos anos. Após
a fala de Dom Ricci, foi apresentado nos
telões, uma bela homenagem póstuma à
mãe de Dom Luiz Ricci.

Frederico Santa Rosa
fredericosantarosa.com.br - (22) 98831-3213
Fotografia em Evento Social - Eternizando Sonhos
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Por que um católico não pode ser socialista? (2ª parte)
Vitor Júnior - Professor de Filosoﬁa

Na primeira parte do artigo, publicada na edição
passada, ﬁz uma exposição sobre as bases
materialistas e antirreligiosas do socialismo. Agora,
pretendo apontar alguns outros graves equívocos
presentes nos fundamentos dessa doutrina e que já
foram reiteradamente condenados pelo Magistério da
Igreja.

O ataque do socialismo aos
direitos naturais do homem
O socialismo, quer em sua versão de caráter
violentamente revolucionário (bolchevique), quer em
seu modus operandi mais gradual (socialismo
fabiano), avança rumo a um objetivo muito claro: a
coletivização da propriedade. Os caminhos do
movimento socialista podem ser metodologicamente
distintos (conﬁsco armado de propriedades ou um
progressivo aumento de controle, restrições e tributos
mediante a centralização do poder), mas a ideologia
que os alimenta é equivalente.
A Igreja, porém, vê a propriedade privada,
inclusive sobre os bens de produção (Pacem in Terris,
n°. 21) como um direito inerente à natureza humana.
Deﬁnida pelo Papa Leão XIII como “trabalho
acumulado”, a propriedade é uma garantia de
liberdade. Se não somos donos do fruto de nosso
trabalho (não só para o nosso sustento imediato, mas
também para nosso bem-estar e segurança), nos
convertemos facilmente em escravos do Estado. O
próprio Papa Leão XIII aﬁrmou, ainda no século XIX:
"Porque enquanto os socialistas, apresentando o
direito de propriedade como invenção humana
contrária a igualdade natural entre os homens;
enquanto, proclamando a comunidade de bens,
declaram que não pode tratar-se com paciência a
pobreza e que impunemente se pode violar a
propriedade e os direitos dos ricos, a Igreja reconhece
muito mais sábia e utilmente que a desigualdade
existe entre os homens, naturalmente
dessemelhantes pelas forças do corpo e do espírito, e
que essa desigualdade existe até na posse dos bens.
Ordena, ademais, que o direito de propriedade e de
domínio, procedente da própria natureza, se
mantenha intacto e inviolado nas mãos de quem o
possui, porque sabe que o roubo e a rapina foram
condenados pela lei natural de Deus" (Quod
Apostolici Muneris, nº. 28/29).
À luz da lei de Deus e do Magistério da Igreja,
constatamos que não se pode, portanto, na intenção
de gerar mais igualdade, suprimir a liberdade de cada
indivíduo na obtenção e manutenção de seus bens. O
Papa Bento XVI ensinou que sob nenhum pretexto
essa eliminação da liberdade seria boa: “Visto que o
homem permanece sempre livre e dado que a sua

liberdade é também sempre frágil, não existirá jamais
neste mundo o reino do bem deﬁnitivamente
consolidado. Quem prometesse o mundo melhor que
duraria irrevogavelmente para sempre, faria uma
promessa falsa; ignora a liberdade humana. A
liberdade deve ser incessantemente conquistada
para o bem. A livre adesão ao bem nunca acontece
simplesmente por si mesma. Se houvesse estruturas
que ﬁxassem de modo irrevogável uma determinada
– boa – condição do mundo, ﬁcaria negada a
liberdade do homem e, por este motivo, não seriam
de modo algum, em deﬁnitivo, boas estruturas” (Spe
salvi, n0 24). Uma nação em que a distribuição das
riquezas dependa de uma elite burocrática tende ao
totalitarismo. Se o Estado paga as contas, é ele então
quem decide o que é necessário para cada um e até
que ponto o é. Se o indivíduo precisar de mais do que
aquilo que lhe for concedido, precisará exercer seu
legítimo direito de propriedade na clandestinidade e
sob constante ameaça de ser denunciado. O poder
da burocracia sobre as famílias torna-se, dessa
forma, ilimitado. Com muito bom-humor, Chesterton
explicou que o “problema com o comunismo é querer
reformar o batedor de carteiras proibindo os outros de
usarem bolsos”. Para não sermos seduzidos pelas
mentiras socialistas, devemos dirigir nosso olhar com
atenção para as graves violações aos direitos
humanos ainda praticadas por governantes
socialistas em todo o mundo. O mesmo Chesterton
resume com argúcia a experiência socialista em
Eugenics and other evils: “Adicionaram todas as
tiranias burocráticas do Estado Socialista às velhas
tiranias plutocráticas do Estado Capitalista. Não
diminuíram a desigualdade do Estado Capitalista.
Simplesmente destruíram as liberdades individuais
que havia entre suas vítimas”.

A importância da encíclica
Centesimus Annus
De fato, como vimos, não há maneira de se chegar
plenamente ao objetivo socialista sem que o poder
econômico seja totalmente absorvido pelo poder
político. Essa excessiva concentração de poder rouba
dos cidadãos o seu direito à autonomia, que é um
princípio defendido pela Doutrina Social da Igreja
para que a dignidade humana seja sempre
preservada, conforme assevera São João Paulo II,
em sua encíclica Centesimus Annus, nº. 13:
“Aprofundando agora a reﬂexão delineada (...) é
preciso acrescentar que o erro fundamental do
socialismo é de caráter antropológico. De fato, ele
considera cada homem simplesmente como um
elemento e uma molécula do organismo social, de tal
modo que o bem do indivíduo aparece totalmente
subordinado ao funcionamento do mecanismo
econômico-social, enquanto, por outro lado, defende

que esse mesmo bem se pode realizar prescindindo
da livre opção, da sua única e exclusiva decisão
responsável em face do bem e do mal. O homem é
reduzido a uma série de relações sociais, e
desaparece o conceito de pessoa como sujeito
autônomo de decisão moral, que constrói, através
dessa decisão, o ordenamento social. Desta errada
concepção da pessoa deriva a distorção do direito,
que deﬁne o âmbito do exercício da liberdade, bem
como a oposição à propriedade privada".
É interessante notar que essa encíclica, a
Centesimus Annus, foi escrita por São João Paulo II
em 1991, na celebração do centenário de outra
encíclica que condenava com veemência o
socialismo: a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII,
que, por sua vez, foi publicada no dia 15 de maio de
1891. Chama a nossa atenção o modo como o Papa
polonês louva a acuidade demonstrada por seu
predecessor na previsão exata (ainda no século XIX)
dos malefícios que a efetivação da doutrina socialista
causaria no século seguinte: "Aquele Pontíﬁce (Leão
XIII), com efeito, previa as consequências negativas,
sob todos os aspectos - político, social e econômico de uma organização da sociedade, tal como a
propunha o socialismo, e que então estava ainda no
estado de ﬁlosoﬁa social e de movimento mais ou
menos estruturado. Alguém poderia admirar-se do
fato de que o Papa começasse pelo socialismo a
crítica das soluções que se davam à 'questão
operária', quando ele ainda não se apresentava como depois aconteceu - sob a forma de um Estado
forte e poderoso, com todos os recursos à disposição.
Todavia, Leão XIII mediu bem o perigo que
representava, para as massas, a apresentação
atraente de uma solução tão simples quão radical da
'questão operária'” (n°. 12).
A leitura da Centesimus Annus nos revela a
grande lucidez com a qual São João Paulo II tratou a
questão social. Ao mesmo tempo em que condena
um sistema baseado no monopólio e na prevalência
absoluta do capital sobre o ser humano, o Papa faz
questão de ressaltar que o socialismo não deve ser
procurado como modelo alternativo, pois, na verdade,
não passa de um “capitalismo de estado” (nº. 35). A
Igreja propõe, então, “uma sociedade do trabalho
livre, da empresa e da participação, que não se
contrapõe ao livre mercado, mas requer que ele seja
oportunamente controlado pelas forças sociais e
estatais, de modo a garantir a satisfação das
exigências fundamentais de toda a sociedade”
(idem).
Na próxima edição, farei uma abordagem sobre a
revolução cultural promovida pelo socialismo a partir
de meados do século XX e apontarei alguns de seus
efeitos sobre a educação e o debate público
contemporâneos.
(continua na próxima edição)

