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O fim de um ciclo
para outro começar

Nesta edição: Calendário das Missas de fim de ano e o Cerco de Jericó
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Editorial

MATRIZ HISTÓRICA:

Padre Marcelo Chelles

Segunda-feira: 7h30min
Terça à sexta-feira: 7h30min e 19h

MATRIZ AUXILIAR:
Sábado: 16h (março a novembro) e 20h
Domingo: 8h30min, 18h e 20h

SANTÍSSIMO:
Aberto diariamente de 7h30min às 20h
Bênção: Quinta-feira às 18h

CONFISSÕES:
Terças-feiras: 15h às 17h
Quartas-feiras: 15h às 18h
Quintas-feiras: 10h às 12h
Sextas-feiras: 15h às 17h30min e 20h
Sábados e domingos: 30 minutos antes
das Missas
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Amados irmãos e irmãs, a Paz
do Senhor Jesus!
Há duas palavras na língua
grega para signiﬁcar tempo: chronos e
kairós. A primeira diz respeito à
cronologia, ou seja, ao tempo que se
mede. A segunda expressão, diz
respeito ao tempo qualitativo, ao tempo
oportuno, ao tempo de Deus. Na carta
de são Paulo aos gálatas ele diz:
“quando chegou o momento oportuno
Deus enviou o seu ﬁlho” (Gl 4,4).
Mais um ano está prestes a
terminar, com ele vem o frenético correcorre, as confraternizações, as
celebrações, as festas... porém, nós
cristãos, precisamos olhar, não só o
tempo cronológico, mas acima de tudo,
o tempo de Deus em nossa vida:
precisamos cuidar do Advento, para
celebrar dignamente o Natal!
O Advento se caracteriza como
um tempo de recolhimento e de preparação
à espera d'Aquele que vem, pois o Natal é o
grande acontecimento que marca a vida de
toda a humanidade: o Verbo se faz carne e
habita entre nós” (Jo 1,14).
A Encarnação do Filho de Deus,

Prezados Coordenadores
de Pastorais e Movimentos:
Solicitamos o favor de encaminhar as
matérias, com fotos salvas em alta resolução
(tamanho grande) nas câmeras ou celulares,
para publicação na próxima REVISTA SAL E
LUZ, até o dia 10 de janeiro de 2020, para o
e-mail: saleluz@pnsassuncao.org.br

não é um acontecimento qualquer. Em
primeiro lugar, revela a incansável
iniciativa de Deus que se dá a conhecer,
que se comunica, que vem ao encontro
da humanidade. Esse ato de Deus, não
signiﬁca apenas que Deus vem ao
encontro do homem, mas que Deus se
fez um de nós, assumiu nossa condição
humana e passou a ter uma carne e uma
natureza humana como a nossa, um
rosto, um corpo, que sente, sofre, ama,
vive, enﬁm, uma humanidade completa.
Como diz S. Paulo: “Ele foi semelhante a
nós em tudo, exceto no pecado”.
Historicamente Jesus nasceu em
Belém; espiritualmente continua a nascer
nos corações humanos. O mesmo
mistério da noite do Natal histórico,
continua a acontecer nos dias de hoje. Se
a porta se fecha, Jesus não pode entrar.
Mas, se a porta se abre, ele entra e faz em
nossa vida uma grande festa.
Queridos paroquianos,
celebremos o Natal não como uma
recordação de um fato do passado, mas
como um acontecimento atual, pois
Jesus continua a nascer nos corações
em que encontra acolhida!
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Visitas guiadas

Em parceria com a Secretaria do Turismo Histórico, todas as
quartas-feiras, das 9h às 18h, um historiador tem ﬁcado de plantão na
Matriz Histórica para uma visita guiada pela nossa Matriz. A Paróquia
Nossa Senhora da Assunção foi fundada no mesmo ano em que Cabo
Frio foi fundado, no ano de 1615. A Igreja Matriz Histórica tem 403 anos
de história, e possui em seu acervo peças de grande valor histórico,
artístico e cultural.
E nas quintas-feiras, sextas-feiras e sábados, das 14h às 18h, há
um historiador de plantão na Capela de Nossa Senhora da Guia, recém
restaurada, que estará aberta à visitação.

Exposição e Adoração
ao Santíssimo Sacramento
Na primeira quinta-feira do mês há exposição do Santíssimo após a
Santa Missa de 7h30min. A escala de responsabilidade dos
Movimentos e Pastorais nesses dias é a seguinte:
De 8h30min às 9h30min – Pastoral da Sobriedade, Apostolado da
Oração; De 9h30min às 10h30min – Infância Missionária, Coroinhas,
Coral Cantai Louvores, Garra, Equipes de Nossa Senhora, Equipes de
Canto Litúrgico, Coral Rainha Assunta; De 10h30min às 11h30min –
Terço dos Homens e Grupo Santa Monica; De 11h30min às 12h30min
– Pastoral do Dízimo e Pastoral da AIDS; De 12h30min às 13h30min
– Pastoral da Esperança e Legião de Maria; De 13h30min às
14h30min – Pastoral Familiar e Pastoral da Saúde; De 14h30min às
15h30min – Encontro de Casais com Cristo e Vicentinos; De
15h30min às 16h30min – Setor Juventude (todos), Pastoral do
Catecumenato e Pastoral do Dispensário; De 16h30min às 17h30min
– Pastoral do Batismo e MCC; De 17h30min às 18h30min – RCC,
Acólitos, Mordomos do Espírito Santo, Pastoral da Catequese,
SEMEAR, PASCOM, Equipes de Liturgia, Pastoral da Terceira Idade e
Irmandade do Santíssimo Sacramento.

Grupo de Oração Boa Semente
faz 29 anos. Estamos esperando você!

No domingo, dia 03 de
novembro, aconteceu na
Comunidade São Pedro, no
bairro Gamboa, o aniversário de
29 anos do grupo de oração Boa
Semente. São vinte e nove anos
de muita evangelização! Na
ocasião, ocorreu mais um grande
louvor a Deus, que em sua
inﬁnita misericórdia, escolheunos para estarmos juntos neste

dia de comemoração do 29º
aniversário do grupo de oração e
ainda pudemos contar com a
participação de jovens, adultos e
crianças que estavam iniciando
sua caminhada no grupo.
Que as boas sementinhas,
na graça de Deus, deem
continuidade a esta Família Boa
Semente!
Louvado seja Deus!

"Toda ação pastoral da Igreja é
o r i e n t a d a , p o r s u a p ró p r i a
natureza, ao discernimento
vocacional” (Papa Francisco)
A Pastoral Vocacional da Paróquia Nossa
Senhora da Assunção iniciou seu trabalho há
pouco mais de um ano. Com o objetivo de
orientar jovens para um discernimento vocacional, atualmente conta
com a participação de cerca de dez membros, incluindo jovens e
casais, sob a orientação do Pe. Marcos Vinicius Santana.
Além das direções espirituais aos jovens, a pastoral tem por
iniciativa promover visitações a congregações, institutos e
participações em eventos, tais como retiros, jornadas e palestras
vocacionais. Mensalmente nos reunimos para uma formação,
participamos da adoração ao Santíssimo e na missa do 3º domingo do
mês rezamos pelas vocações.
Convidamos todos os jovens que se interessam em aprofundar
nesse caminho de fé e busca pela Santidade a conhecer a pastoral.
Como disse nosso Santo Padre, o Papa Francisco, “Não tenham medo
de aceitar o desaﬁo de anunciar ainda a vocação à vida consagrada e
ao ministério ordenado. A Igreja necessita desta vocação!”.
Contatos: Carolyne (22) 99976-9852 e Joana (22) 99892-3226.
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O Encontro Internacional de Corais, na Matriz Histórica

AGENDA DAS COMUNIDADES:
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.
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.
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.

O XXXIII Encontro Internacional de
Corais de Cabo Frio aconteceu entre
os dias 23 a 26 de outubro, na Igreja
Matriz Nossa Senhora Assunção. Na
programação, corais cabo-frienses,
de todo o estado e até mesmo da
Argentina.
O evento é organizado pela
Associação Artístico Cultural
Cantavento, dirigida pelo Maestro
Ruy Capdeville, e pela Ferlagos, com
apoio da Secretaria de Cultura,
Ferlagos e Paróquia Nossa Senhora
da Assunção.
“O Encontro Internacional de Corais
de Cabo Frio tem como ﬁnalidade
fomentar, na sociedade, em especial

no público local, o gosto pela arte
musical, principalmente pelo canto
dos corais, além de promover a troca
de experiências entre os grupos,
corais nacionais e internacionais e
contribuir para a educação do público.
Nossa preocupação é de propiciar um
ambiente onde reinem a simplicidade,
a cordialidade, o afeto e a qualidade
técnico-artística”, comenta o maestro
Rui Capdeville.
O Encontro Internacional de Corais
de Cabo Frio foi realizado pela
primeira vez em 1986 e desde então
já contou com apresentação de corais
de países da América do Sul, Europa
e Note Americano.

Vicentinos comemoram dia das Crianças

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 do
mês, às 10h30min.
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às 19h30min.
Adoração ao Santíssimo: 1ª segunda-feira do mês, às
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.

As Conferências Vicentinas São
Domingos Sávio e Nossa Senhora da
Assunção realizaram nos dias 12 e 27
de outubro a festa das crianças com
as famílias assistidas de suas
Conferências.
Foi uma tarde abençoada, com
acolhida, oração, lanche, distribuição
de presentes e a entrega da cesta de
alimentos do mês. Além disso as
crianças puderam se divertir com a

realização de pinturas em seus rostos.
Os Vicentinos louvam a Deus e
agradecem a ajuda da Paróquia, de
amigos, padrinhos e benfeitores pelo
incentivo para a realização da festa.
Participe de nossas reuniões!
Reunião São Domingos Sávio:
sábados às 18h30min.
Reunião Nossa Senhora
Assunção: Sextas-feiras às 18h30min
(quinzenalmente).
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Eis que chegou o tempo do Encontro de Jovens com Cristo

Foto: Helbert Machareth

Nos dias 05 e 06 de outubro de 2019,
cerca de sessenta jovens de nossa
paroquia viveram a experiência
transformadora do 1º Encontro de Jovens
com Cristo – EJC, em nossa Paróquia.
Este foi um encontro maravilhoso que
teve como lema "Basta-te a minha graça!"
(2 Cor 12,9), e contou com a intercessão
dos patronos São João Paulo II e o Servo
de Deus Guido Schaffer.
"Participar do EJC é ter coragem de
abrirmos nosso coração e
reconhecermos nossas falhas e
fraquezas, sabendo que podemos nos
curar e sermos melhores. O EJC foi um

suspiro, e demonstra que a Igreja está
viva e que podemos ser íntimos de Deus,
bastando o nosso querer, fé e amor." –
comentou Helen Moraes de 26 anos.
O EJC Cabo Frio contou com a ajuda
dos jovens da Paróquia Nossa Senhora
da Paz de Ipanema. Pastoreada pelo
Padre Jorjão, os Jovens da Paz não
mediram esforços para ajudar nessa
missão de levar a outros jovens a Palavra
do Deus vivo!
"Servir no EJC, seja ele onde for, é
sempre uma experiência única, uma nova
oportunidade de estar ainda mais próxima
de Deus e da Igreja. E em Cabo Frio não

foi diferente. Foi uma honra participar do
primeiro capítulo dessa história linda que
eles começaram a escrever", – disse
Tatiana Resende, 30 anos.
"Com a realização do EJC fechamos
um ciclo para evangelização paroquial.
Esse era um elo que nos faltava, mas
agora atendemos desde crianças de 3 a
12 anos no SEMEAR; dos 13 aos 17
passando pelo EAC; com 18 a 28
participando do EJC e, após, o
matrimônio com o ECC e outros
movimentos." – disse Padre Marcelo
Chelles ao ﬁnal da missa de
encerramento do EJC. Foto: Anderson Valle
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Festival São José
chega à 2ª Edição

O ano de 2019 foi de grandes avanços
na música católica com apresentações em
duetos e com a chegada de gente nova, como
Frei Gilson, Gabrielle Trevo e muitos outros.
O músico católico sempre quer mostrar
seu trabalho autoral e festivais se tornam uma
grande oportunidade para que bandas, solistas
e ministérios possam apresentar seu material.
Com a sua segunda edição, o São José
Festival, promovido pela comunidade São José
– Paróquia Nossa Senhora da Assunção, se
prontiﬁca em fazer mais uma grande festa.
Na 1ª edição, bandas de vários lugares
do Estado do Rio de Janeiro participaram e
levaram a experiência de participação em um
festival muito bem preparado e produzido pela
comunidade. “Vale muito a pena participar do
Festival. Ficamos em 2º lugar com a música
Mãe e conseguimos produzir o nosso primeiro
videoclipe.”, comenta John Mascouto, do
ministério Reacender.
As inscrições de 2020 já começaram
e vão até o dia 31 de dezembro de 2019.
A premiação para o 1º Lugar será de
R$ 1.500,00; R$ 900,00 para o 2º e R$ 600,00
para o 3º, neste ano. O regulamento para o
festival já está disponível na página
www.facebook.com/saojosefest, pelo
email saojosefe val@gmail.com ou pelo
telefone (22) 99909-4526.

Catequese promove piquenique bíblico

A Bíblia Sagrada é um dos livros mais
importantes de toda a história da
humanidade. O mês de setembro é
dedicado à Bíblia para os católicos do
Brasil desde 1971. Ele foi escolhido
porque no dia 30 de setembro é celebrado
o dia de São Jerônimo, que viveu entre os
anos 340 e 420 d.C. Sabendo disso, a
Catequese da nossa Paróquia realizou
um Piquenique Bíblico para os
catequizandos.
O objetivo do Piquenique foi

despertar o interesse, a leitura, o amor e
o respeito pela palavra de Deus entre as
crianças; e também atitudes cristãs entre
elas, visando a integração na vivência em
comunidade. As crianças participaram
ativamente e com muita alegria. O evento
marcou o encerramento do mês da Bíblia
e as atividades foram recreativas.
Ao ﬁnal, os catequistas ﬁcaram
extremamente felizes pelos trabalhos
de evangelização realizados no
evento.

Pastoral da Saúde
Precisamos de voluntários para a PASTORAL DA SAÚDE. Venha participar das
visitas hospitalares e domiciliares aos doentes. Reuniões nos últimos sábados de
cada mês, às 15h30min, no salão social da Matriz Auxiliar, sendo que não haverá
reunião no mês de janeiro. Contato: Regina (22) 99827-9623

Ar condicionado funcionando,
mas a campanha continua!
O grande esforço daFoto:
comunidade
paroquial
e dos
Helbert
Machareth
visitantes temporários, que abraçaram a nossa
campanha já deu resultado e o ar condicionado já está
em pleno funcionamento para alívio de todos nós.
Contudo, a campanha continua para ajudar a Paróquia a
pagar as prestações do parcelamento. Seguimos contando com a sua contribuição!
Para se tornar um novo colaborador, tanto com o carnê, quanto com as doações
espontâneas, basta fazer a sua doação na igreja ou na secretaria paroquial.
Contamos com a sua colaboração!
Banco Bradesco - Agencia: 0588-6 - Conta poupança: 1012330-5
CNPJ: 30.147.995/0016-65 - Paróquia Nossa Senhora da Assunção
secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br - Tel: 2643-0082
/ 98811-7023
Foto: Helbert
Machareth
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DNJ 2019 reúne milhares de
jovens na FAETEC de Bacaxá

Aconteceu no dia 27 de outubro, na
FAETEC, em Bacaxá, Saquarema, o Dia
Nacional da Juventude (DNJ) 2019, que
apresentando o tema: “Largai isso e vinde
conosco atrás do Amor”, reuniu mais de seis mil
jovens dos seis vicariatos que compõem a
Arquidiocese de Niterói. Logo pela manhã os
jovens acompanharam o show dos Guerreiros
da Fé, com animação do DJ Ronaldo Carvalho.
O DNJ foi marcado por vários momentos de
oração. A Adoração Eucarística foi conduzido
pelo Padre Sergio Luis, da paróquia Nossa
Senhora de Fátima, em Manilha, que
parafraseando o Papa Francisco, disse: “Cristo
Vive e é Ele a nossa esperança, e o mais belo
neste mundo é a juventude. Tudo em que Ele
toca se torna jovem, se torna novo, se enche de
vida... Ele vive e te quer vivo”, destacou o padre.
Os jovens também encontraram espaço

para aconselhamento, conﬁssões, tenda de
formação, oﬁcinas e muita animação, durante
todo o evento. A Irmã Graça, da Congregação
Nossa Senhora de Belém, fez a palestra
principal do encontro. Ela destacou: “nós
vivemos numa sociedade em que muitas vezes
as pessoas passam com sinal vermelho, e isso
signiﬁca que o sinal vermelho agora é para
passar, não para parar. Nós não podemos nos
deixar levar, na sociedade, pelos outros, nós
temos que fazer a diferença, nós temos que ser
esse fermento na massa, esse sal, essa luz”.
À tarde, o Arcebispo de Niterói, Dom José
Francisco, presidiu a Celebração Eucarística,
concelebrada pelo Bispo Auxiliar, Dom Luiz
Antonio; pelo Vigário Episcopal da Região dos
Lagos, Padre Marcelo Chelles; pelo
Coordenador do Setor Juventude, Padre Marcos
Vinicius, e vários padres da Arquidiocese. Na

Pastoral do Berço em ação

homilia, o Arcebispo destacou: “viver segundo o
Evangelho é ser missionário, convertendo o
coração para serem de fato, testemunhas de
Jesus, colaborando na construção de um mundo
novo, sendo sinais vivos do amor de Deus. Ao
ﬁnal da Santa Missa, o Bispo Auxiliar, Dom Luiz
Antonio, dirigindo-se aos jovens, disse: “Às
vezes não sabemos mais lidar com tudo isso que
a vida apresenta, e estamos aqui, para pedir ao
Senhor a força e a coragem para enfrentarmos
tudo no olhar da fé. A vida é luta, é combate, mas
é marcada também pela alegria, pela esperança,
e certeza da presença de Deus em nossa vida”.
O Padre Marcos, lembrou-se de todos os
que se empenharam na realização do Dia
Nacional da Juventude 2019, e disse: “o nosso
Papa Francisco disse que vocês são agora de
Deus, de fato isso é verdade, e eu digo: vocês
são excelentes”, enfatizou o sacerdote,
aplaudido pelos mais de 5 mil jovens.
Dom José Francisco completou os
agradecimentos, dizendo: “Antes da bênção
ﬁnal, nós queremos aﬁrmar a todos o nosso
espírito de gratidão, já manifestado pelo Padre
Marcos, e agradecemos a ele e à sua equipe,
que se empenharam tanto no trabalho com a
juventude. Então, para ele também, a nossa
carinhosa e calorosa salva de palmas”,
agradeceu o Arcebispo.
Após a Missa houve o Show com o
Missionário Shalom, que levantou os milhares de
jovens com muita música para louvar o Senhor.

A Pastoral do Berço segue realizando os
Encontros mensais com as gestantes carentes
assistidas pela pastoral.
No encontro realizado em 26 de outubro,
depois de um saboroso café da manhã e das
orações, foi proferida pela enfermeira Aline
uma palestra sobre amamentação, seguida da
entrega dos enxovais. No ﬁnal do encontro,
cada gestante recebeu uma madrinha que vai
preparar um presente especial para o bebê.
A pastoral pede aos paroquianos que façam
doações para os enxovais de bebês, que
poderão ser deixados na Secretaria Paroquial,
bem como, que orientem as gestantes carentes
que desejarem receber os enxovais, que façam
a sua inscrição na Secretaria Paroquial.
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para outro começar

O fim de um ciclo

Em novembro de 2018 ele chegou em
nossa paróquia trazendo a simplicidade.
Tímido, padre Marcos foi recepcionado por
amigos e familiares em uma celebração
presidida pelo Vigário Episcopal e Pároco,
Padre Marcelo Chelles, e concelebrada pelo
Padre José Alves e Padre Matheus Pigozzo,
que se despedia para assumir a paróquia
Nossa Senhora do Pillar.
Padre Marcos Vinicius Santana, natural
de São Gonçalo, passou os últimos vinte e
dois meses se dividindo entre os estudos
(aqui preparou sua tese para apresentar na
PUCRJ) e os serviços paroquiais. Assessor
Eclesiástico do Setor Juventude na
Arquidiocese de Niterói, com atendimentos
de conﬁssões diárias, visitou os doentes
atendidos pela pastoral da Saúde e ainda
tinha tempo para ser “atleta de garagem”.
“Não sou atleta, me exercito! Temos que
cuidar do corpo, da alma e do espírito como
nos ensina São Paulo em Tessalonicense”,
disse padre Marcos.
Já na espera do menino Deus que chega
no Natal, também prepara seu coração de
pastor para a sua primeira paróquia onde

assumirá como administrador paroquial.
“Estou feliz, tranquilo, conﬁante em Deus e
esperançoso de realizar um bom trabalho
para o bem da Igreja e nossa santiﬁcação.
Muito levarei daqui. A paróquia Nossa
Senhora da Assunção é uma paróquia
diferenciada: muitos movimentos, muitos
trabalhos e assim, sendo forjado no dia-a-dia,
aprendo a ser padre”.
Com dois anos de sacerdócio, padre
Marcos levará experiências que passou e
muitas pessoas no coração amizades
verdadeiras que foram cultivadas durante
todo esse tempo. “Agradeço o acolhimento e
a conﬁança quando de tempos em tempos
ﬁquei sozinho na paróquia e com isso adquiri
experiência e levarei essa bagagem”.
Padre Marcos está assumindo como
administrador paroquial da paróquia de São
Sebastião. A paróquia ﬁca no Vicariato
Niterói, zona norte do município que faz
divisa com o município de São Gonçalo. Para
a sua primeira paróquia, padre Marcos
espera ser um bom pastor e amigo. “A
paróquia está vagante por um tempo e eles
precisam de um padre, um amigo. Que

caminhem comigo e assim eu também
caminharei com eles juntamente com aquele
que é o Caminho a Verdade e a Vida. Isso que
espero para que façamos um bom trabalho
juntos." A comunidade paroquial terá sempre
que lembrar que se deve andar junto ao seu
pastor para ser feito o melhor para a Igreja.
Uma Igreja em saída
Foto: Rubens Campos
Como sacerdote, é preciso mostrar para o
povo o caminho do céu e que é possível ser
de Cristo, fazer a diferença no mundo sendo
cristão, Sal da Terra e Luz do mundo.
“Procurando levar aos corações das pessoas
a mensagem da salvação. Nós, sacerdotes,
temos essa missão”. Como disse São João
Maria Vianney, “Já que você vai me mostrar o
caminho para Ars eu te mostrarei o caminho
para o céu”. Esta é a nossa missão. Muitas
vezes temos que sair de nós mesmos e ir ao
encontro do outro com essa disponibilidade,
prontidão, e tentar cumprir no amor o
mandato Missionário do Senhor: Ide por todo
mundo e levai o Evangelho a toda a criatura.
(Mc 16 -15).

Frederico Santa Rosa
fredericosantarosa.com.br - (22) 98831-3213
Fotografia em Evento Social - Eternizando Sonhos

Foto: Rubens Campos
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Seja bem-vindo, Padre João Gabriel, Vigário Paroquial

Com a imposição das mãos do
Arcebispo Metropolitano de Niterói, Dom
José Francisco, a Igreja Particular de
Niterói passa a contar com o exercício
ministerial de dois novos sacerdotes. O
Arcebispo de Niterói, Dom José
Francisco, presidiu no dia 19 de outubro,
uma Santa Celebração. Na ocasião,
estavam concelebrando o Bispo Auxiliar,
Dom Luiz Antonio, o Arcebispo Emérito de
Niterói, Dom Frei Alano Maria Pena OP, o
Vigário Geral, Padre Carmine Pascale,
Padre Douglas, reitor do Seminário e
diversos padres e diáconos da
Arquidiocese.
Isaías de Sousa Sá e João Gabriel
Camillo de Camargo foram ordenados
sacerdotes em uma Cerimônia belíssima
que aconteceu na Paróquia Porciúncula
de Santana, no sábado dia 19 de outubro.
Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a
Ordem é o sacramento graças ao qual a
missão conﬁada por Cristo aos Apóstolos
continua a ser exercida na Igreja, até ao
ﬁm dos tempos (CIC 1536). Em sua

homilia Dom José Francisco disse:
“Queridos Diáconos Isaías e João Gabriel:
guardem o dia de hoje para sempre em
seus corações. Essa lembrança será a
maior garantia daquilo que hoje vocês irão
prometer. E, quando surgirem diﬁculdades
e incompreensões na vivência do
ministério, recordem que vocês foram
consagrados para santiﬁcar e peçam a
proteção maternal da Mãe de Deus e
nossa. Sejam sinceros e afetuosos
devotos de Maria, a primeira discípula, a
primeira missionária, a primeira serva do
senhor”. O Arcebispo metropolitano de
Niterói, conclui sua homilia, destacando:
“E tenham a certeza: o Deus que os
chamou, ungiu e consagrou quer conduzilos sempre e sempre mais à perfeição.
Amém!”, ﬁnalizou.
O Padre João Gabriel, que na
segunda-feira, dia 2 de dezembro, foi
apresentado à nossa comunidade como
novo Vigário Paroquial da Paróquia Nossa
Senhora da Assunção, em Cabo Frio,
celebrou a sua primeira missa no dia 20 de

outubro de 2019, na belíssima Basílica de
Nossa Senhora Auxiliadora, em Santa
Rosa, Niterói, e neste dia recebeu os
agradecimentos do Padre Matheus
Pigozzo, pela alegria de ter paramentado
o Padre João Gabriel em sua ordenação,
bem como pela oportunidade de pregar
em sua primeira missa. “Padre João
Gabriel, hoje é sua primeira Missa, a
Missa é a vida do sacerdote! Aqui temos
as luzes para nossa caminhada, daqui
retiramos a coragem para nossos
desaﬁos, aqui exultamos em alegria, aqui
unimos nossos sofrimentos ao de Cristo.
Ao diariamente celebrar a Sta. Missa olhe
apaixonado a Jesus que estará em suas
mãos, o adora com Maria, auxiliadora dos
sacerdotes, e, por intercessão dela, peça
o desejo de um dia viver a Missa eterna no
céu! Parabéns por sua ordenação! Sua
benção!” – disse o Padre Matheus
encerrando a homilia.
O Padre Marcelo Chelles costuma
dizer que sente um misto de alegria e
tristeza nesses momentos de partidas e
chegadas, e completa: “é a vida e na
Foto: Rubens
Campos
caminhada sacerdotal,
o coração
do
padre é um coração que se alarga, em
cada comunidade por onde passa, a cada
pessoa que vai conhecendo, o coração do
padre vai se alargando para que caiba,
ainda mais, novas pessoas ali dentro”.
A Paróquia Nossa Senhora da
Assunção agradece ao Padre Marcos
Vinícius por toda dedicação e carinho
dispensado à sua comunidade, e rogamos
a Deus que o abençoe em sua nova
missão. A comunidade paroquial saúda é
dá as boas-vindas ao Padre João Gabriel
Camillo de Camargo, com a certeza de
que ele será bem acolhido aqui, e será
muito feliz em sua caminhada, com as
bênçãos de Deus.
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Semear

Foto: Helbert Machareth

Em clima de muito amor a Paróquia Nossa Senhora da Assunção
realizou o IV SEMEAR nos dias 09 e 10 de novembro, no Centro
Pastoral Casa de Maria. Este serviço de evangelização para crianças
de 03 a 12 anos teve 280 inscrições. Com certeza, foi um ﬁnal de
semana especial, no qual os nossos pequenos ouviram e vivenciaram
a história de Moisés, tema deste ano.
Um grupo especial de paroquianos serviu neste SEMEAR,
distribuídos em diversas equipes. O sentimento é de gratidão a Deus
por todas as bênçãos derramadas neste ﬁnal de semana! Ainda ecoa
nos nossos ouvidos as canções que tanto animaram o encontro, e
transborda em nosso coração a satisfação de fazer parte desta obra
maravilhosa de evangelização dos pequeninos.

A equipe agradece a cada paroquiano pelas doações e
contribuições que chegaram até nós. Do leitinho para o café da manhã
aos legumes para o almoço. Que Jesus abençoe cada coração
generoso!
Já estamos nos preparando para o SEMEAR 2020, com a novidade
que nesse ano será realizado em junho onde o clima é mais fresco. Ao
padre Marcelo nosso amor e gratidão por todo apoio e atenção para a
realização do encontro! Nossa paroquia aprendeu a amar o SEMEAR
através das palavras e do coração deste pastor que conduz suas
ovelhas com tanto zelo e carinho.
Que Deus nos conduza sempre para que unidos, como irmãos,
possamos continuar “Semeando Jesus nos corações dos pequeninos”.

Aniversários de Ordenação Sacerdotal
Agradecemos a Deus pelos aniversários de 40 anos de Ordenação Sacerdotal, do Arcebispo Metropolitano da Arquidocese de Niterói, Dom
José Francisco, em 10 de novembro; de 26 anos de Ordenação Sacerdotal do nosso pároco, Padre Marcelo Chelles, em 11 de novembro; de
58 anos de Ordenação Presbiteral, do Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Niterói, Dom alano Maria; e de 2 anos de Ordenação Sacerdotal
do Padre Marcos Vinícius, em 30 de setembro.
Exultamos de alegria e gratidão a Deus pela frutuosa vocação dos nossos queridos Bispos e Sacerdotes à serviço da Igreja, em total
espírito de doação e despojamento de si mesmo, em função da construção do Reino de Deus. Parabéns a todos!
Rogamos que Deus lhes dê saúde, coragem e sabedoria para seguirem semeando a Palavra no meio de nós, sob a proteção de Maria!

Colégio Franciscano

Sagrado Coração de Jesus
Matrículas abertas
Da educação infantil ao ensino médio
Rede Franciscanas
www.sagradocj.com.br
Avenida Nilo Peçanha, 140 - Centro
Cabo Frio, RJ - Tel.: (22) 2647-1228 / 2647-0038
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INVESTIDURA DOS NOVOS COROINHAS

No último dia 28 de
Foto: Helbert Machareth
setembro, foram admitidos
dezoito novos Coroinhas na
nossa Paróquia na Missa para as
Crianças presidida pelo nosso
Pároco, Padre Marcelo Chelles.
Hoje contamos com 93
coroinhas, crianças e
adolescentes que estudam,
brincam, passeiam, porém que
dedicam um tempo para servir a
Deus de forma mais íntima nas
Santas Missas.
Os coroinhas são
responsáveis por executar
diversas funções litúrgicas em
sintonia com as demais pastorais
e ministérios envolvidos na
celebração; cabe ao coroinha
conferir os materiais litúrgicos e,
junto com os diáconos, auxiliar o

celebrante para que a liturgia
possa ﬂuir de forma harmônica.
A grande missão dos
coroinhas é servir com amor e
alegria a sua comunidade para
que seu serviço seja um perfume
agradável à Deus e, por outro
lado, o grande dever da
comunidade paroquial é
incentivar e apoiar aqueles que se
dedicam a consumir a sua
adolescência por Cristo para que
todos juntos transmitam na liturgia
terrena o brilho e esplendor da
Liturgia Celeste que nos espera
um dia na Pátria Eterna.
"Cada um exerça o dom
que recebeu para servir os outros,
administrando ﬁelmente a graça
de Deus em suas múltiplas
formas". (1 Pe 4,10)

Jovens Sarados Cabo Frio
participam de aprofundamento
Nos dias 25, 26 e 27 de outubro ocorreu na
Canção Nova, Cachoeira Paulista, o
Aprofundamento Jovens Sarados 2019, com o
tema: “Geração de Santos ou Nada”. O evento contou com a
presença dos Padres Edmilson (Pai fundador da obra Jovens
Sarados), Roger Luís e consagrados da Comunidade Canção
Nova e das Servas de Nossa Senhora da Alegria.
O Aprofundamento reuniu as missões Jovens Sarados de todo
país. A missão Cabo Frio, com seus quatro anos de fundação, foi
representada por seus servos. O objetivo do evento é a realização
do primeiro compromisso e renovação, da doação de vida proposto
pelo carisma dos Jovens Sarados que tem como objetivo o resgate
das almas dos jovens. João Paulo Barreto, coordenador da Missão
Jovens Sarados de Cabo Frio, testemunhou estar sem palavras
após o evento: “A cada ano meu coração ﬁca mais feliz. Obrigado,
Senhor, pelos novos que chegaram à família, aos antigos que
retornaram e aos que permaneceram”.
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Movimento de
Cursilhos de
Cristandade

Comemorações
em honra de
São Francisco
de Assis

ESCOLAS VIVENCIAIS
O MCC está ﬁnalizando o Ano Sabático em preparação
para o Jubileu em 2020. Foram muitos os temas abordados em
nossas Escolas Vivenciais esse ano.
No dia 23 de setembro, encerrando o mês dedicado às
Sagradas Escrituras, Padre Nelson falou da importância da
leitura diária da Palavra e do amor misericordioso de Deus.
Já no dia 21 de outubro, em razão do mês Missionário
Extraordinário, o tema da Escola Vivencial foi “Missão”, com os
palestrantes Ana Carolina Soares e o casal Leandro e Udi
Tardelli.

CURSILHO
PARA CURSILHISTAS
O primeiro Cursilho para Cursilhistas aconteceu nos dias 27 a 29
de setembro na Casa de Retiro de Rio Bonito com a participação
de cursilhistas de diversos Setores. A missa de encerramento,
no domingo, foi presidida pelo Arcebispo Dom José Francisco. O
retiro foi o momento de “voltar ao primeiro amor”.

ENCONTRO
DE APRIMORAMENTO
O Encontro de Aprimoramento, “Tempo de Pré-Cursilho”,
aconteceu no dia 26 de outubro na Casa de Maria e contou com
a participação de cursilhistas de Cabo Frio, Arraial do Cabo,
Itaboraí e Alcântara.

As comemorações iniciaram-se no dia
17 de setembro com a celebração das
Chagas dirigida pelo seminarista Danilo.
No mês de outubro foi realizado o
Tríduo de preparação. No dia 3,
aconteceu a celebração do Trânsito
dirigida pelo Diácono Arildo, momento
em que os franciscanos relembram a
morte de Francisco de Assis para o
mundo e sua entrada na vida com
leituras e salmos próprios. No dia 4, os
Irmãos Franciscanos participaram da
celebração da Santa Missa presidida
pelo pároco, Padre Marcelo. No dia 5,

Encontrão do EAC tem bate-papo com psicóloga

muitas pessoas compareceram à frente
do Convento com seus animais de
estimação e o diácono Arildo deu a
bênção aos animais.
A Fraternidade agradece a todos que
ajudaram nas comemorações e convida
a todos para que conheçam mais de
perto o modo de vida do Franciscano
Secular em suas reuniões que ocorrem
no 3º domingo de cada mês às 8h30min,
na Adoração ao Santíssimo Sacramento
às segundas-feiras às 18h e na Hora da
Misericórdia toda sexta-feira às 15h.
Todos são muito bem-vindos!

O EAC Cabo Frio realizou uma roda de conversa sobre
problemas do dia a dia dos jovens, no Encontrão de novembro.
Cerca de 150 adolescentes e jovens do EAC estiveram na Casa de
Maria, na tarde do feriado da Proclamação da República, e
participaram de um bate papo com a Psicóloga Analu Ramos.
Depressão, ansiedade, comportamento na escola e na Igreja,
relação com os pais e irmãos foram alguns dos temas levantados
pelos próprios jovens, que ﬁcaram bem à vontade para fazer suas
perguntas e para trocar experiências. “Gostei muito de participar
desse Encontro. Acho que a iniciativa do EAC é válida e estou a
disposição para outras oportunidades como essa”, - disse Dra.
Analu, que estava acompanhada de sua irmã, Luiza Ramos, que já
participou do EAC.
A iniciativa reforça a linha de ação do Encontro de interagir com
seus jovens no cotidiano e levar a todos os lugares a ALEGRIA EM
SER DE DEUS!
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A investidura dos novos
MESCs

No domingo, 24 de novembro, dia da Solenidade de Cristo Rei,
durante a celebração da Santa Missa das 18 horas, Padre Marcelo
Chelles presidiu a cerimônia de investidura de 89 novos Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão do Vicariato Lagos.
Das 16 Paróquias que formam o Vicariato, nove investiram novos
Ministros. São elas: São Pedro (São Pedro d´Aldeia), São Pedro e São
Paulo (Unamar – Cabo Frio), Sagrado Coração de Jesus e Nossa
Senhora dos Remédios (Arraial do Cabo), São João Batista e São
João (São Pedro d´Aldeia), São Sebastião (Araruama), São Vicente de
Paulo ((Araruama), Nossa Senhora da Esperança (Jardim Esperança
– Cabo Frio), São Cristovão (São Cristovão – Cabo Frio) e Imaculada
Conceição (Iguaba).
A missa foi presidida pelo Vigário Episcopal, Padre Marcelo
Chelles e concelebrada pelo Padre Dionísio, da Paróquia de São
Cristovão e pelo Frei Júnior, da Paróquia de São Sebastião, Araruama.
Também esteve presente na celebração o Diácono Jatobá, da
Paróquia de São Pedro d´Aldeia.
O Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão é uma
instituição regida pelas normas da Sé Apostólica. São chamados
extraordinários, porque o ministério é exercido por leigos a quem é
dada permissão, de forma temporária ou permanente, de distribuir a
comunhão aos ﬁéis na missa ou em outras circunstâncias, em caso de
necessidade. Por este motivo, o nome desta função é Ministro
Extraordinário da Comunhão, e não da Eucaristia, já que apenas os
sacerdotes são ministros da Eucaristia.
Além de levar Cristo vivo aos enfermos, o MESC também pode
realizar a celebração da Palavra e orientar as pessoas a quem levam a
Sagrada Comunhão. Deve ensinar e viver o que a Igreja ensina,
especialmente em relação à Eucaristia e às condições para recebê-la
com dignidade e amor.
A função dos Ministros Extraordinários não se resume a uma tarefa
a cumprir, pelo contrário, é um estímulo para crescer na fé e na
comunhão fraterna. Não pode ser considerada uma honraria pessoal,
mas um serviço a ser prestado para a comunidade. É responder com
amor o amor derramado por Jesus.
Em nossa Paróquia, temos hoje cerca de 60 ministros
extraordinários, cuja principal missão é levar Cristo vivo aos doentes e

necessitados. É este propósito que alimenta a espiritualidade do
MESC.
Em sua mensagem ao ﬁnal da celebração, Padre Marcelo Chelles
disse aos novos MESC´s investidos: “A Igreja conﬁou às mãos de vocês
um grande encargo. A partir de agora, tomarão parte num importante
serviço da Igreja de Jesus Cristo: administrarão o maior tesouro da
Igreja: a Eucaristia.
Quando Jesus se encarnou e assumiu nossa condição humana, Ele
podia ser visto e tocado pelas pessoas de sua época. Esta sua
presença em meio aos homens perdoava os pecados, curava os
enfermos, consolava os aﬂitos..., porém, após o seu Mistério Pascal,
Jesus sobe ao céu!
Mas, Ele mesmo havia prometido ﬁcar conosco até a consumação
dos séculos! E o modo, excelente, pelo qual Jesus escolheu
permanecer conosco, foi a Eucaristia!
Na Eucaristia, a presença de Cristo é continuada! A Eucaristia é o
Cristo mesmo, tal qual fora visto, sentido e tocado pelos apóstolos e por
seus contemporâneos. A Eucaristia é, por assim dizer, uma nova forma
de aparição de Jesus Cristo. Porém, agora, não O vemos mais com os
olhos da carne, mas, sim, com os olhos da fé.
O que celebramos a cada missa é o Mistério da Salvação realizado
por Nosso Senhor! E o grande sinal desta salvação realizada por Cristo
é a Eucaristia: 'Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é
verdadeira bebida; quem come de minha carne e bebe de meu sangue,
tem a vida eterna'.
Portanto, vocês recebem hoje, da Igreja, um grande Ministério, que
deve responsabilizar-vos por seus atos, palavras e exemplos. Nesse
serviço que exercerão, deverão administrar com zelo, dedicação e fé o
serviço que por hora lhes cabe e lhes é conﬁado pela Igreja.
Lembrem-se: isto não faz de vocês melhores que nenhum outro
irmão, e nem superior a eles. O Ministério é dado para o serviço.
Como a todo administrador cabe o peso de prestar contas da sua
administração, também a vocês cabe o reto exercício desta função,
porque também um dia prestarão contas a Deus do Ministério que
receberam.
Enﬁm, Deus os abençoe e sejam ﬁéis nesta nobre missão que
agora recebem. Parabéns!”
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Celebração do dia de Nossa Senhora Aparecida
No dia da nossa querida Mãe e Padroeira, que também é o dia das crianças, a nossa Paróquia iniciou as atividades com a Santa Missa às
10 horas e 30 minutos e, depois, proporcionou às crianças muita animação com teatro e brincadeiras. Também o almoço foi preparado com
muito amor e carinho pelos paroquianos do SEMEAR. O dia festivo terminou com a celebração da Santa Missa às 19 horas.

Na homilia do dia 12 de outubro, nosso
pároco, Padre Marcelo Chelles, falou sobre a
atenção que devemos dar aos sinais da
presença do Senhor. E quão eloquentes sinais
da presença do senhor são as aparições de
Maria, Nossa Senhora! São muitos os relatos
das aparições de Nossa Senhora ao longo da
história. Em geral, os locais dessas visitas de
Maria, nossa mãe, tornaram-se grandes centros
de peregrinação e mesmo alguns ainda não
oﬁcialmente reconhecidos pela Santa Sé
acolhem grande número de ﬁéis.
Maria, contudo, na sua inﬁnita humildade, só
vem apontar o essencial para que alcancemos o
Pai. A sua veneração não é atalho, mas
exemplo. Incansável, oferece-nos, ajuda
valiosíssima: “É prudente não desprezar o que
Deus nos manda, embora Ele não nos obrigue a
crer é bom ver nisso (...) uma indicação clara do
quanto Deus nos quer bem a ponto de nos
mandar sua Mãe para nos fazer colocar em
prática seu Evangelho” (São João Maria
Vianney); “Lembrai-vos ó piedosíssima Virgem
Maria que jamais se ouviu dizer que algum
daqueles que têm recorrido à vossa proteção,
implorado o vosso socorro e invocado vosso
auxílio, fosse por vós desamparado” (São
Bernardo de Claraval).
Assim aconteceu com aqueles pescadores
em outubro de 1717, já desconsolados com
suas redes vazias. Oraram pelo auxílio de
Maria, mãe de Deus, e, depois de pescarem o

corpo e a cabeça de uma imagem de Nossa
Senhora da Conceição, milagrosamente, suas
redes encheram-se de peixes. O costume da
época era que as imagens quebradas fossem
lançadas nos rios. Não é difícil imaginarmos o
quão improvável seria recuperar, em duas
lançadas seguidas de rede, num grande rio, as
duas partes quebradas daquela imagem.
Nossa Igreja, prudentemente, nos alerta que
imagens não devem ser objeto de adoração e
vem nos esclarecer através do Catecismo:
2132. O culto cristão das imagens não é
contrário ao primeiro mandamento, que proíbe
os ídolos. Com efeito, «a honra prestada a uma
imagem remonta (63) ao modelo original» e
«quem venera uma imagem venera nela a
pessoa representada» (64). A honra prestada às
santas imagens é uma «veneração respeitosa»,
e não uma adoração, que só a Deus se deve: A
imagem representa Maria, mãe de Deus e vem
nos recordar sua história gloriosa (e dolorosa)
junto de seu Filho e a renúncia devida por todo
cristão que deseja trilhar o caminho ao encontro
do Altíssimo.
A imagem resgatada naquele outubro de
1717, Aparecida, como se diz desde então, é
lembrança viva e sempre atual de Maria.
Ora, sempre atual e carregada dos sinais
místicos do Senhor, nos permite reﬂetir sobre
nossa vida cristã.
Juntando milagrosamente as duas partes
quebradas da imagem de Nossa Senhora da

Conceição, aqueles pescadores nos relembram
que somos corpo da Igreja, e que nosso esforço
deve sempre nos levar a nos unirmos a Cristo,
cabeça de nossa Igreja (Efésios 5.23).
E nos traz à mente outra pesca milagrosa
(Lucas 5.4). É a memória da missão que Cristo
nos deixou: sermos evangelizadores,
pescadores de homens (Mateus 4.19). Ser
Igreja Missionária a todo tempo, na família, no
trabalho, onde houver alguém para ouvir a Boa
Nova.
Desde aquele remoto ano, o culto a Nossa
Senhora Aparecida só vem crescendo, e
inúmeras são as graças alcançadas por aqueles
que, na fé, pediram pelo auxílio da Mãe de Deus
junto a seu Filho.
Nossa Senhora Aparecida, é síntese do
cuidado de Maria conosco, pecadores neste
vale de lágrimas.
Porque é Maria Aparecida aos homens em
seus momentos de tribulação, tempos de guerra
ou grave ameaça à difusão do Evangelho.
Socorrendo os pobres em Cristo, os
desesperançados, os que se sentem
fraquejando na fé. É Nossa Senhora, que,
Aparecida, não se cansa de nos tomar pela mão
e que deseja ardentemente nos ver reunidos
com seu Filho amado.
E, Aparecida, repete-nos tão somente aquele
pedido sussurrado nas bodas de Caná (João
2,5): “Façam tudo o que Ele lhes disser”.
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Posse de novas
provedoras na ISS

ENS tem Missa de posse dos novos
Casais Responsáveis de Equipe

No dia 26 de Setembro, às 20 horas, no Salão
Social da Matriz Histórica, aconteceu a reunião de
posse dos provedores da Irmandade do Santíssimo
Sacramento, para o mandato de setembro de 2019 a
agosto de 2020.
Com a presença de nosso Vigário Padre Marcos,
que presidiu a cerimônia tomaram posse o provedor:
Ivan Morini de Miranda Silva; o viceprovedor: Edgar
Izidro Torres; a provedora: Valéria Caputo
Monachesi Marinho; a viceprovedora: Teresa
Margareth B. dos S. Fonseca. Após a cerimônia,
todos foram parabenizados pelo Padre Marcos, e
por todos os irmãos presentes, tendo em vista o
trabalho simples e discreto que realizam.
Foram admitidas como membros da Irmandade
do Santíssimo Sacramento, com o recebimendo do
FITÃO, as irmãs: Ananete Neves Torres e Nadja Rita
Suppo de Barros. Foram apresentados como
postulantes os irmãos: Angela Maria da Silva Teóﬁlo
e Celso Teóﬁlo.
A ISS se reúne na primeira quinta feira de cada
mês, às 20h, no salão social.

No dia 08 de novembro de 2019, às
19h, na Paróquia de Nossa Senhora da
Assunção, em Cabo Frio, aconteceu a
missa de Posse dos Novos Casais
Responsáveis de Equipe, para o ano de
2020. A celebração foi presidida pelo SCE
do Setor Cabo Frio, nosso querido padre
Helcimar Sardinha, é um homem de Deus
que ama e anima o Movimento, obrigado
pelo SIM. Após a missa demos início a
cerimônia de Posse, estiveram conosco,
também, o CRR Maria Clara e Garuba,
que nos auxiliou e muito nos alegrou com
sua presença.
Foi uma cerimônia de despedida do
CRS, Jane e Jânio, e do seu colegiado,
gostaríamos de aproveitar a oportunidade
e fazermos o nosso agradecimento, foram
três anos de amor, dedicação, animação,
oração e muita fé em Deus, acreditando
sempre que ELE age através de cada um
de nós, quando nos deixamos guiar pelo

Espírito Santo, Deus os abençoe, somos
apenas servos inúteis.
Tomaram posse o novo colegiado,
agradecemos a Deus pelo SIM dos novos
CRE, casais Apoio e Casais Ligação 2020,
e assim renovamos nosso compromisso
equipista, de seguirmos o carisma e a
mística do Movimento.
Jesus e a Santíssima Virgem Maria nos
convidou a mais uma missão, mais um
chamado, mais um serviço para os
próximos três anos, pedimos que a
exemplo da mãe querida, possamos fazer
o que for da vontade do PAI. O Senhor
Deus sabe das nossas limitações e das
nossas fraquezas humanas, pedimos que
ELE possa nos encher de sabedoria e
discernimento, para melhor conduzir
nossos irmãos com paz, amor, humildade e
simplicidade.
Nossa Senhora da Assunção, rogai por
nós!

Encontro Arquidiocesano de
Ministros Extraordinários
da Esperança

Vivemos um grande momento em nossa
Paróquia ao sediarmos o Encontro
Arquidiocesano de Ministros Extraordinários
da Esperança, no último dia 19 de outubro .
Fomos acolhidos no Colégio Franciscano
Sagrado Coração de Jesus, onde recebemos
MEESP de várias paróquias de diversos
vicariatos da nossa Arquidiocese.
O Diácono Arildo Aguiar nos falou sobre
“O conceito cristão da morte”, lembrando-nos
que essa relação tem que acontecer à luz do
Mistério Pascal da Morte e Ressurreição de
Cristo, e é onde deve repousar toda nossa
esperança.
Em outro momento, o Padre Wallace
Dahan, Assessor Arquidiocesano da Pastoral
da Esperança, nos provocou uma reﬂexão

muito profunda ao abordar o tema “Sufrágio
pelos defuntos”, nos mostrando a
comunicação e a vivência dos bens
espirituais, em favor dos nossos irmãos
falecidos, através da Santa Missa, orações,
sacrifícios, penitência e obras de caridade; na
certeza de que aquele que morre em Cristo
“deixa este corpo para ir morar junto do
Senhor” (2 Cor 5, 8) e jamais será esquecido.
Concluímos essa tarde especial com a
Adoração ao Santíssimo Sacramento,
louvando e agradecendo a Deus, certos de
que a nossa condição de servir “está escrito
no céu” e que Ele possa se revelar a nós,
dentro das nossas limitações e falhas,
tomando posse da obra que procuramos
realizar como todo amor e zelo.

Aconteceu no dia 31 de outubro o
Encontrão do ECC do na Casa de Maria. Na
ocasião, Padre Marcos falou sobre “A missão
da Igreja e da Família e, em sua reﬂexão sobre
a família cristã, revelou que a missão da família
é desaﬁadora, mas também é enriquecedora,
pois muitos são os desaﬁos da família na
atualidade: cultura, economia, individualismo,
relativismo, mídia, redes sociais, falta de tempo,
falta de diálogo.
Em sua fala, mostrou que os caminhos de
misericórdia e santidade podem ajudar a
realizar esta missão: vida de oração, diálogo,
compreensão, paciência, meditação da Palavra
de Deus, auxílio mútuo, prática das virtudes
cristãs (fé, esperança e caridade), participação
de movimentos de Igreja relacionados à família,
busca da Eucaristia e Direção Espiritual. Esses
caminhos podem nos ajudar mutuamente e nos
preparar para exercer plenamente nossa
missão de gerar, educar, formar, acompanhar e
corrigir nossos ﬁlhos.
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Calendário de Missas de ﬁm de ano e carnaval:

CERCO DE JERICÓ - 06 A 12/01/2020

Missa da Imaculada Conceição (segundo domingo do advento):
Sábado – dia 07 de dezembro (véspera do 2º domingo do advento):
16h (Matriz Auxiliar – Missa das Crianças);
18h (Capela de Santa Clara);
20h (Matriz Auxiliar)
Domingo – dia 08 de dezembro (segundo domingo do advento)
8h30min; 18h e 20h (Matriz Auxiliar)
10h30min (Capela de São José – Peró)
Aviso importante: A partir do dia 17/12/2019, as missas da noite de
terça-feira à sexta-feira têm o horário alterado de 19 horas para 19
horas e 30 minutos. Essa mudança irá valer até o dia 28/02/2020 –
sexta-feira, depois do carnaval.

Conﬁra a Escala dos Movimentos e
Pastorais:

Horários de Missas de NATAL e ANO NOVO:
24/12/2019, terça-feira, às 20h – Matriz Auxiliar (Vigília do Natal);
24/12/2019, terça-feira, às 19h30min – Capela de São José, Peró
(Vigília do Natal);
25/12/2019, quarta-feira, às 10h, 18h e 20h – Matriz Auxiliar;
28/12/2019, sábado, às 20h – Matriz Auxiliar (Sagrada Família);
29/12/2019, domingo, às 8h30min, 18h e 20h – Matriz Auxiliar (Sagrada
Família);
29/12/2019, domingo, às 10h30min – Capela de São José, Peró
(Sagrada Família);
31/12/2019, terça-feira, às 20h – Matriz Auxliar (Santa Mãe de Deus);
31/12/2019, terça-feira, às 19h30min – Capela de São José, Peró
(Santa Mãe de Deus);
01/01/2020, quarta-feira, às 10h, 18h, e 20h – Matriz Auxiliar (Santa
Mãe de Deus);
Aviso importante: o período de 04/01/2020 até 29/02/2020 (primeiro
sábado de janeiro até o sábado de carnaval), haverá Missas na
Capela de São José, no Peró, aos sábados às 19h30min, e aos
domingos às 10h30min.

Horários de Missas no Carnaval e quarta-feira de
cinzas:
21/02/2020, sexta-feira, às 7h30min e 19h30min – Matriz Auxiliar;
22/02/2020, sábado, às 20h – Matriz Auxiliar;
22/02/2020, sábado, às 19h30min – Capela de São José, Peró;
23/02/2020, domingo, às 8h30min, 18h e 20h – Matriz Auxiliar;
23/02/2020, domingo, às 10h30min – Capela de São José, Peró;
24/02/2020, segunda-feira, às 7h30min – Matriz Auxiliar (não haverá
Missa à noite);
25/02/2020, terça-feira, às 7h30min – Matriz Auxiliar (não haverá
Missa à noite);
26/02/2020, quarta-feira de cinzas, às 8h30min, 18h e 20h – Matriz
Auxiliar;
26/02/2020, quarta-feira de cinzas, às 10h30min – Capela de São
José, Peró;

06/01 – SEGUNDA-FEIRA
19h30min – Santa Missa e exposição do Santíssimo; 20h30min às
22h30min – SEMEAR; 22h30min às 24h - EJC
07/01 – TERÇA-FEIRA
00h às 06h – Renovação Carismática Católica; 06h Às 7h30min – Pastoral
Litúrgica; 7h30min – Santa Missa; 08h30min às 10h – Comunidade Santa
Clara; 10h ás 12h - Irmandade do Santíssimo Sacramento; 12h ás 15h –
Pastoral do Batismo; 15h ás 19h30min – Catecumenato; 19h30min –
Santa Missa; 20h30min às 24h – Pastoral Familiar
08/01 – QUARTA-FEIRA
00h às 06h – Encontro De Casais Com Cristo (Todos Os Círculos); 06h
às 7h30min – Pastoral Da Esperança; 07h30min – Santa Missa;
08h30min às 12h – Comunidade Sant´Anna; 12h Ás 15h – Infância
Missionária, Coroinhas, Coral Cantai Louvores, Garra E Perseverança;
15h às 19h30min – Comunidade São Pedro E Comunidade São
Benedito; 19h30min – Santa Missa; 20h30 às 24h – Terço Dos Homens
E Grupo Santa Mônica E Mães Que Oram Pelos Filhos
09/01 – QUINTA-FEIRA
00h às 06h – MCC; 06h às 7h30 – Obra Do Berço E Ordem Franciscana
Secular; 07h30min – Santa Missa; 08h30min às 12h – Legião De
Maria; 12h às 15h – Pastoral Da Sobriedade; 15h às 19h30min –
Comunidade São José; 19h30min – Santa Missa; 20h30min às 24h –
Pastoral Do Dízimo
10/01 – SEXTA-FEIRA
00h às 06h – Equipes De Nossa Senhora; 06h às 7h30min – Pastoral
Da Saúde; 07h30 – Santa Missa; 08h30min Às 12h – Vicentinos; 12h
às 15h – Dispensário - Comunidade Rainha Da Paz - Comunidade
Santa Isabel – Promoção Humana Nossa Senhora De Guadalupe; 15h
às 19h30min – EAC; 19h30min – Santa Missa; 20h30min às 24h –
Equipes De Canto Litúrgico e Coral
11/01 – SÁBADO
00h às 06h – MESCs; 06h às 7h30 – Mordomos Do Espírito Santo;
07h30min – Santa Missa;
08h30min às 12h – Pastoral Da Aids; 12h às 16h – Catequese; 16h às
19h30min – PASCOM (Rádio Ave-Maria – Revista Sal E Luz –
Cinegraﬁstas) e Pastoral Vocacional; 20h – Santa Missa;
21h às 24h – Equipes De Liturgia De Todos Os Horários;
12/01 – DOMINGO
00h às 06h – Setor Juventude E Jovens Sarados; 06h às 8h – Acólitos;
08h30min – Santa Missa;
10h às 13h – Pastoral Da Terceira Idade E Apostolado Da Oração; 13h
às 17h – RCC; 18h – Santa Missa; 20h – Santa Missa/Encerramento
Do Cerco De Jericó

