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Santas Missas:
Segunda-feira:
às 7h30min – Matriz Histórica
(na segunda segunda-feira de 
cada mês, às 19h, na Nova Ma-
triz, é celebrada Missa votiva do 
Espírito Santo)

Terça a Sexta-feira: 
às 7h30min e às 19h 
– Matriz Histórica

Sábado: 
às 20h – Nova Matriz

Domingo: às 8h30min, às 18h 
e às 20h – Nova Matriz

Expediente da 
Secretaria Paroquial
De terça-feira a sexta-feira: 
das 9h às 18h
Sábados:
das 9h ao meio-dia

Bênção do 
Santíssimo Sacramento:
Quintas-feiras:
às 18 – Matriz Histórica (antes 
da Santa Missa)

Confissões:
Terça a Sexta-feira: 
30 minutos antes das Missas
De terça-feira a sexta-feira, 
na Secretaria Paroquial, 
das 9h às 12h e das 13h às 17h

Batismo:
Inscrições às terças-feiras, das 
9h às 12h e das 14h às 17h

Bênçãos de objetos 
(veículos, casas e outros):
marcar previamente na 
Secretaria Paroquial

Matrimônio:
Informações e entrega de docu-
mentos na Sec.Paroquial com a 
presença dos noivos

Comunidades da Paróquia:
Região 1 - Assunção
São Benedito (Capela de São Benedito)
São Bento (Capela de São Benedito)
Santa Mãe de Deus e Lido (Capela Santa Izabel)
Região 2 - Sant’Anna - Sant’Anna (Vila Nova)
Região 3 - Convento - Rainha da Paz e Capela de São Francisco
Região 4 - Santa Clara - Santa Clara ( Jacaré)
Região 5 - São Pedro - São Pedro (Gamboa)
Região 6 - São José - São José (Peró)

Agenda 

das Comunidades:
Comunidade Santa Clara
Missas:
1º e 2º sábados do mês, às 18h
4º e 5º domingos do mês, às 10h30min
Culto Eucarístico: sábados (exceto o 2º), às 18h
Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
segundas-feiras, às 19h30min
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min

Comunidade Santa Izabel - Bairro São Bento
Missas:
1ª sexta-feira do mês (Missa dos Enfermos), às 8h30min
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 e 5º sábados do mês, às 18h
1º domingo do mês, às 10h30min
Culto Eucarístico: nos sábados em que não há Missa, às 19h
Culto Eucarístico e Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
quintas-feiras, às 19h30min
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min
Legião de Maria: terças-feiras, às 17h
Oração nas casas: sextas-feiras, às 19h30min

Comunidade São José - Bairro Peró
Missas:
Todos os domingos, às 10h30min
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

Comunidade Rainha da Paz - Bairro Itajuru
Oração do Terço: segundas-feiras, às 19h
Culto Eucarístico: segundas-feiras, às 19h15min

Comunidade São Benedito - Bairro Passagem
Missas:
2ª quinta-feira do mês, às 19h30min
Legião de Maria: quartas-feiras, às 16h 
Culto seguido de louvor: quartas-feiras, às 19h30min

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 (após o Terço com a Liga de São José)
Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
1ª segunda-feira do mês, das 8h às 18h
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h
Catequese: sábados – Livros I e II, das 15h às 17h
Distribuição de cestas básicas: 
toda última segunda-feira do mês, após a celebração da Palavra
Legião de Maria: terças-feiras – reunião dos dois grupos, das 15h às 
16h e das 17h às 18h
Oração do Terço: 
às segundas-feiras, Terço com a Liga de São José, às 19h; 
às quintas-feiras, Terço Mariano, às 19h; e às sextas-feiras, Terço 
com as crianças, às 19h, junto ao grupo da Liga de São JoséE
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Vós, que confiastes aos seres humanos a tarefa de governar o mundo, 
concedei que o nosso trabalho vos dê glória e santifique os nossos irmãos e irmãs.

Agosto é tempo de 
muitas comemorações na 
Igreja Católica: vocações 
sacerdotais e religiosas, 
vocação à vida consagra-
da, ao matrimônio; dia 
dos pais, do catequista; 
Semana da Família e a fes-
ta da Transfiguração do 
Senhor, que nos convida 
a olhar para a Divindade 
do “Homem Jesus” e nos 
prepara para permanecer-
mos firmes na fé.

É tempo de festa espe-
cialmente para nós desta 
Paróquia, pois lembra-
mos dois anos que nossa 
nova Matriz foi dedicada 
a Deus; e também porque 
neste mês homenagea-
mos nossa Padroeira; fa-
tos que mereceram uma 
reportagem especial nes-
ta edição, além das inicia-
tivas das Pastorais e Movi-
mentos da nossa Paróquia 
e de uma entrevista com o 
nosso novo Vigário Paro-
quial, Pe. Ricardo.

Convidamos você a co-
memorar conosco! 

Que neste mês con-
sigamos ouvir o íntimo 
chamado de Deus, que 
nos convida a servir aos 
irmãos, cada um de uma 
forma específica. 

E, como diz o hino à 
nossa Padroeira, que Nos-
sa Senhora da Assunção 
nos mande “dos céus as 
graças que humildes su-
plicamos”

Agosto - Mês das Vocações
O mês de agosto é dedicado 

à reflexão sobre as vocações em 
geral. É um mês temático como 
normalmente chamamos, pois 
durante esse tempo refletimos 
sobre um tema específico, em-
bora outros assuntos também ve-
nham à tona.

Normalmente a própria li-
turgia da Palavra de cada dia, 
em especial a dos domingos, dá 
o tema principal da reflexão e 
meditação trazida para alimen-
to do povo de Deus. Aliás, esta 
é a maneira preferida que os li-
turgistas apontam para a refle-
xão dos cristãos.

Nesse aspecto todos os as-
suntos, sejam eles teológicos, 
dogmáticos, pastorais, ou pes-
soais estão contemplados no de-
correr do ano através dos temas 
que a Palavra de Deus procla-
mada durante as celebrações vai 
colocando para nossa meditação.

Os dias, semanas e meses 
temáticos, no entanto, estão 
presentes na tradição da Igre-
ja como uma oportunidade 
de organizar uma reflexão e 
marcar ainda mais um assunto 
específico que, de uma forma 
ou de outra, também retorna 
em outros dias e situações do 
ano litúrgico. Tomemos como 
exemplo este mês vocacional: o 
tema vocação volta muitas vezes 
quando lemos os chamados dos 
apóstolos para o seguimento de 
Jesus; quando ouvimos o cha-
mado de Maria na anunciação; 
quando escutamos a maneira 
como Deus, no Antigo Testa-
mento, chamou os profetas e 
patriarcas. O tema volta tam-
bém em algumas outras ocasi-
ões especiais. Com ênfase é co-
memorada também no dia 2 de 
fevereiro, dia da vida religiosa, 
além de outros momentos que 
cada congregação religiosa re-
serva dentro de seu calendário.

Temos, portanto, muitas 
ocasiões para aprofundar alguns 
temas para que o povo cristão 
responda com mais generosi-
dade aos sinais dos tempos e ao 
chamamento à santidade que o 
Senhor nos faz a cada dia.

Os meses temáticos não são 
regulamentados oficialmente, 
por isso nem sempre aparecem 
da mesma forma tanto nas cele-
brações litúrgicas como nos sub-
sídios que normalmente existem 
para alimento das comunidades 
acerca do tema mensal.

O costume deste mês de 
agosto é que comemoremos as 
diversas vocações a cada sema-
na: no primeiro domingo é o dia 
das vocações sacerdotais. Atual-
mente também se comemora o 
dia das vocações diaconais, ou 
melhor dizendo: dia das voca-
ções aos ministérios ordenados. 
Essa comemoração se deve ao 
fato de no dia 4 de agosto ce-
lebrarmos o dia de São João 
Maria Vianney, o cura d’Ars, 
patrono dos párocos, padres, sa-
cerdotes, e, no dia 10 de agosto, 
o dia de S. Lourenço, diácono 
e mártir, patrono dos diáconos.

No segundo domingo de 
agosto, por imitação do segundo 
domingo de maio, temos o Dia 
dos Pais. Sabemos que no Brasil 
esse dia é comemorado porque 
antigamente no dia 16 de agosto 
comemorava-se o dia de São Jo-
aquim, pai de N. Senhora, e por 
isso adotou-se esse dia e depois 
o domingo para essa comemo-
ração. Passar a comemorar nesse 
dia a vocação matrimonial foi 
apenas um pequeno passo. Co-
meçar a fazer no Brasil a Sema-
na Nacional da Família foi outro 
importante passo, embora a li-
turgia reserve um domingo após 
o Natal para o Dia da Sagrada 
Família, que é também uma co-
memoração para aprofundar a 
vida da família cristã.

No terceiro domingo do 
mês, que ora vivemos, recor-
damos a vocação à vida con-
sagrada: religiosos, religiosas, 
consagradas e consagrados nos 
vários institutos e comunidade 
de vida apostólica e hoje tam-
bém nas novas comunidades. 
Essa recordação é feita porque 
no dia 15 celebramos o Dia da 
Assunção de Maria aos céus, 
solenidade que aqui no Brasil 
é transferida para o domingo 
seguinte. Maria, como mulher 
modelo de consagração a Deus 
dá o tom da comemoração do 
dia da vocação à vida consa-
grada.

O quarto domingo de agos-
to é o Dia do Catequista, daí a 
comemoração do dia da voca-
ção do cristão leigo na Igreja, 
tanto na sua presença ao interno 
da Igreja como também em seu 
testemunho nos vários ambien-
tes de trabalho e vida. O dia do 
cristão leigo voltará a ser come-
morado no último domingo do 
ano litúrgico, domingo de Cris-
to Rei.

Algumas datas comemora-
tivas não têm uma ligação espe-
cial, pois muitas são escolhidas 
aleatoriamente ou por votação 
entre várias possibilidades ou 
ainda por algum episódio par-
ticular, que com o passar do 
tempo se perde na memória.

No entanto, ao participar-
mos dessas comemorações não 
podemos nos esquecer da voca-
ção primeira e mais importante 
de todos: a vocação à vida cristã 
e, conseqüentemente, à san-
tidade! Todos somos vocacio-
nados à santidade e fora desse 
caminho não temos como viver 
bem qualquer que seja a nossa 
vocação pessoal. 

Que o Senhor nos ajude e 
ilumine e que cada um de nós 
descubra cada vez mais a bele-
za da vida cristã e do chamado 
que Deus nos faz para as diver-
sas vocações e, em especial, para 
sermos santos!

D. Orani João Tempesta, O. Cist.
Fonte: www.missoes.org.br

O ANO LITÚRGICO CELEBRA O MISTÉRIO DE CRISTO
8ª Parte

Transfiguração do Senhor
A festa da “Transfigura-

ção do Senhor” acontece no 
mundo cristão desde o século 
V. Ela nos convida a dirigir o 
olhar para o rosto do Filho de 
Deus, como o fizeram os após-
tolos Pedro, Tiago e João, que 
viram a Sua transfiguração no 
alto do monte Tabor, locali-
zado no coração da Galiléia. 
O episódio bíblico é relatado 
distintamente pelos evange-
listas Mateus, Marcos e 
Lucas.

Assim, segundo São 
Mateus 9,2-10, temos: 
“Jesus tomou consigo a 
Pedro, Tiago e João, e 
conduziu-os a sós a um 
alto monte. E transfi-
gurou-se diante deles. 
Suas vestes tornaram-
se resplandecentes e de 
uma brancura tal, que 
nenhum lavadeiro so-
bre a terra as poderia 
fazer assim tão brancas. 
Apareceram-lhes Elias 
e Moisés, e falavam 
com Jesus. Pedro to-
mou a palavra: “Mestre, 
é bom para nós estarmos 
aqui; faremos três ten-
das: uma para ti, outra 
para Moisés e outra para 
Elias”. Com efeito, não sabia 
o que falava, porque estavam 
sobremaneira atemorizados. 
Formou-se então uma nuvem 
que os encobriu com a sua 
sombra; e da nuvem veio uma 
voz: “Este é o meu Filho muito 
amado; ouvi-O”. E olhando 

eles logo em derredor, já não 
viram ninguém, senão só a Je-
sus com eles. Ao descerem do 
monte, proibiu-lhes Jesus que 
contassem a quem quer que 
fosse o que tinham visto, até 
que o Filho do homem hou-
vesse ressurgido dos mortos. E 
guardaram esta recomendação 
consigo, perguntando entre si 
o que significaria: Ser ressus-
citado dentre os mortos”.

A intenção de Jesus era a 
de fortalecer a fé destes três 
apóstolos, para que supor-
tassem o terrível desfecho de 
Sua paixão, antecipando-lhes 
o esplendor e glória da vida 
eterna. Também foi Pedro, 
que depois, recordando com 

emoção o evento, nos afirmou: 
“Fomos testemunhas oculares da 
Sua majestade” (2 Pd 1, 16).

O significado dessa festa é, 
e sempre será, o mesmo que 
Jesus pretendeu, naquele tem-
po, ao se transfigurar para os 
apóstolos no monte, ou seja, 
preparar os cristãos para que, 
em qualquer circunstância, 
permaneçam firmes na fé no 
Cristo. Melhor explicação, só 

através das inspiradas 
palavras do Papa João 
Paulo II, quando nesta 
solenidade em 2002, nos 
lembrou que: “O rosto de 
Cristo é um rosto de luz 
que rasga a obscuridade 
da morte: é anúncio e 
penhor da nossa glória, 
porque é o rosto do Cru-
cificado Ressuscitado, o 
único Redentor da hu-
manidade, que continua 
a resplandecer sobre nós 
(cf. Sl 67, 3)”.

Somente em 1457, 
esta celebração se esten-
deu para toda a cristan-
dade, por determinação 
do Papa Calisto III, que 
quis enaltecer a vitória, 
do ano anterior, das tro-
pas cristãs sobre os tur-

cos muçulmanos que ameaça-
vam a liberdade na Europa.

O caminho necessário 
para a ressurreição é, contu-
do, o caminho da cruz, da 
paixão e morte, da entrega 
total de Sua vida pelo perdão 
dos pecados.
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oração a São José no Dia dos Pais
A vós São José recorremos na nossa tribulação, cheios de 
confiança solicitamos a vossa proteção no dia de hoje para 
todos os pais de família.

Vós fostes o pai adotivo de Jesus, soubestes amá-lo, res-
peitá-lo e educá-lo com amor e dedicação, como vosso 
próprio filho. 

Olhai todos os pais do mundo e especialmente os da nossa 
comunidade, para que, com amor e dedicação, eduquem 
os seus filhos na fé cristã e para a vida.

Protegei todos os pais doentes que sofrem por não pode-
rem dar saúde, educação e casa decente para seus filhos. 

Protegei todos os pais que trabalham arduamente no dia-
a-dia para não faltar nada aos seus filhos. 

Protegei todos os pais que se dedicam de corpo e alma à 
sua família. 

Iluminai todos os pais que não querem assumir sua pater-
nidade. 

Iluminai todos os pais que desprezam seus filhos e esposas. 

Enfim, olhai por todos os pais, para que assumam e vivam 
com alegria sua vocação paterna. 

Amém.

Ser Pai: uma missão sem fim

Definir o que é “ser 
pai” não é uma tarefa 
fácil para o paroquia-

no Anderson Ribeiro. Falar 
da filha Gabrielle, de 7 anos, é 
falar do “maior amor do mun-
do”. “Só sei dizer que é mara-
vilhoso, mas não tenho pala-
vras para explicar”, diz ele. 

Participar sempre da vida 
dos filhos e dar exemplo é o 
que significa “ser pai” na vi-
são do paroquiano Sidnei de 
Andrade. “Ser pai é ter com-
prometimento na formação 
moral e espiritual dos filhos”, 
acrescenta.

E foi com esse cuidado que 
Sidnei, ao lado da esposa Sel-
ma, criou os três filhos do ca-
sal: Leandro, de 30 anos; Fer-
nanda, de 24, e Thaís, de 23.

O que Anderson e Sidnei 
têm em comum dentro des-
sa missão da paternidade é, 
acima de tudo, reconhecer na 
Igreja a principal aliada nes-
se processo de formação dos 
filhos. Para eles, somente os 
ensinamentos religiosos são 
capazes de direcionar os pais 
a uma melhor educação das 
crianças diante dos desafios 
do mundo atual.  

“Acredito que o mundo 
de hoje esteja assim porque 
muitas crianças não foram 
criadas dentro de princípios 
religiosos. Os pais devem ter 
a consciência de que educar 
não é delegar todos os ensi-
namentos à escola. Se todas 
as crianças recebessem uma 
base religiosa, pensariam 
duas vezes antes de fazerem 
coisas erradas. A fé é a estaca 

da família. E é isso que está 
faltando no mundo de hoje”, 
diz Anderson.

Diante dessa necessida-
de de conduzir os filhos nos 
caminhos de Deus, Sidnei 
se aproximou ainda mais da 
Igreja. “Antes do nascimento 
dos nossos filhos, eu e minha 
esposa íamos às Missas, mas 
não tínhamos consciência da 
importância de viver em in-
timidade com Deus. Depois 
que me tornei pai, passei a ter 
consciência do valor de Deus 
em nossas vidas. Antes, acha-
va que eu era tudo. Quando 
me tornei pai, vi que eu não 
era nada, e que só Deus po-
deria conduzir nossos filhos 
no caminho do bem”, relata 
Sidnei.

Abraçar a Igreja nessa ca-
minhada fez Sidnei refletir 
também sobre seu papel de 
filho. “Só quando tive meus 

Santuários Marianos

A Virgem Maria está pre-
sente em todos os continentes 
da Terra através de lindos San-
tuários a ela dedicados. Mui-
tos deles internacionalmente 
conhecidos e frequentados 
por milhares de peregrinos, 
que a cada ano vão em busca 
de graças ou em agradecimen-
to por graças alcançadas, por 
devoção, ou até mesmo por 
turismo. Alguns deles são: o 

Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida, no Brasil; Santuá-
rio de Nossa Senhora de Gua-
dalupe, no México; Santuário 
de Nossa Senhora de Fátima, 
em Portugal; e Santuário de 
Nossa Senhora de Lourdes, 
na França.

Estes e muitos outros que 
recebem multidões de peregri-
nos vindos para honrar e rezar 
à Maria, a Virgem do Rosá-
rio e de todas as intercessões.                                                                                                    
Tudo isso teve início há 2000 
anos, em Nazaré, na Gali-

Cida Lopes é apresentadora do Programa “À Luz da Fé” e já fez uma peregrinação por alguns dos Santuários Marianos.

léia, num pequeno povoado 
na Terra Santa, onde Maria 
recebeu a visita do Anjo Ga-
briel, por ocasião da Anun-
ciação. Hoje uma grande Ba-
sílica é erguida em Nazaré no 
local onde a Virgem pronun-
ciou o seu “sim”, que permitiu 
que ela se tornasse a mãe do 
Messias.

A maior devoção que os 
fieis devem ter a Maria será 
sempre o que ela nos deixou, 
em Lc 2, 5: ¨Fazei tudo o que 
Ele vos disser .̈

Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida, no Brasil - 
Principal Santuário Nacional, 
cuja devoção iniciou no sécu-
lo XVIII, por ocasião de uma 
pescaria, quando veio na rede 
o corpo de uma imagem de 
Maria seguida de sua cabeça, 
fazendo com que a pesca acon-
tecesse com grande sucesso.

Santuário de Nossa Senhora 
de Guadalupe, no México - 
Foi criado no século XVI, 
quando a Virgem  apareceu  
para o índio Juan Diego e 
pediu que fosse construído, 
naquele local, uma Capela. 
Para que o Bispo acreditas-
se, a Virgem estampou sua 
imagem no manto que Juan 
Diego vestia. Ainda hoje o 
manto é colocado a visita-
ção dos fiéis.

Santuário de Nossa Senhora 
de Fátima, em Portugal -

A Virgem Maria aparecia a 
três crianças (Lúcia, Jacin-

ta e Francisco) na cidade de 
Fátima, pedindo que rezassem 
pelos pecadores, convidando-

os a uma verdadeira conversão.

Santuário de Nossa Senhora 
de Lourdes, na França - 
A Virgem apareceu várias ve-
zes a uma jovem de 14 anos, 
chamada Bernadete de Soubi-
rous, identificando-se como a 
Imaculada Conceição.

por Cida Lopes
Paróquia realiza 
35º Encontro de 

Casais com Cristo

Foi realizado nos dias 23, 
24 e 25 de julho, no Institu-
to Católico de Educação e 
Cultura, o 35º Encontro de 
Casais com Cristo (ECC) 
da Paróquia Nossa Senhora 
da Assunção. 

Os casais interessados 
em participar do ECC de-
vem sinalizar seu interesse 
na Secretaria Paroquial, que 
os encaminhará para os co-
ordenadores.

Missa de apresentação dos casais 
participantes do 35º ECC

Danilo Felipe / Pascom

Missa da Crisma
Foi celebrada no dia 7 de ju-

lho, na nova Igreja Matriz, a Mis-
sa da Crisma. 

Na Missa, que foi presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano 
de Niterói, Dom Frei Alano Ma-
ria Pena, e concelebrada pelo 
Monsenhor Valdir Mesquita, 85 
catecúmenos foram crismados.

A Missa da Crisma marcou o 
encerramento do Catecumena-
to 2009/2010. As inscrições para 
a próxima turma serão abertas 
no início do mês de setembro.

Oitenta e cinco catecúmenos receberam o Sacramento da Crisma

Missa da Crisma foi presidida pelo 
Arcebispo Dom Alano

Fotos: Danilo Felipe / Pascom

filhos é que pude reconhecer o 
verdadeiro valor dos meus pais 
e o peso de suas responsabili-
dades”, reavalia.

E deu outros frutos. Na 
família de Sidnei e Selma, to-
dos os filhos assimilaram em 
suas vidas os costumes e valo-
res ensinados pelos pais. “Eles 
sempre rezaram, receberam 
todos os sacramentos e são 
pessoas de bem”, conta Sidnei.

Com o casal Anderson e 
Mariana não está sendo dife-
rente. O pai conta que desde 
que a filha Gabrielle nasceu, 
eles a ensinam a rezar e a co-
nhecer a presença do “Papai 
do Céu”. “Hoje, se demoramos 
a rezar, é ela quem toma a ini-
ciativa, pois plantamos isso”, 
diz Anderson. Nos momen-
tos de dificuldade, é também 
da menina que vem a palavra 
de conforto. “Pai, confia em 
Deus. Ele vai ajudar”.

Sidnei: 
“Ser pai é dar exemplo e 
se comprometer com a 
formação moral e espiritual 
dos filhos”.

Anderson: 
“Os filhos precisam receber 
princípios religiosos, pois 
Deus é a base da família”
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ATENção
Senhores Coordenadores: 

Favor enviar a agenda de sua 
Pastoral ou Movimento até 
o dia 15 de cada mês, para 
divulgação nas edições do 

Jornal Sal e Luz. Enviar para o 
endereço: 

saleluz@pnsassuncao.org.br

AGENDA
das Pastorais

e Movimentos

por Gabriel de Sousa

Agosto

A Pastoral do Dízimo felicita os aniversariantes e roga a Deus que 
continue derramando graças e bênçãos sobre todos! PARABÉNS!

Aniversariantes do mês

Pastoral da Aids
Segundas-feiras 
6h30min: café-da-manhã
Local: Hospital Dia (anexo 
ao HCE)
Quintas-feiras
14h: distribuição de roupas, 
calçados e acessórios
Local: sede da Pastoral 
(antiga Casa Paroquial)
Responsável: Zezé

Pastoral da Sobriedade
Segundas-feiras 
19h: Reuniões
Local: Salão Paroquial

Pastoral da Terceira Idade
Quintas-feiras
14h: Reuniões
Local: Salão Social

M C C
Dia 02/08 – Segunda-feira 
Às 19h30min
Local: Salão Social
Dia 05/09 – Domingo
Das 12h às 15h: I Festival 
da Comida Mineira 
Local: Real Festas
Dia 06/09 – Segunda-feira 
Às 21h: Show de lança-
mento do CD comemora-
tivo aos 10 anos da Banda 
Herança de Deus
Local: Teatro Cacilda 
Santa Rosa
Ingresso: R$15 com 
direito ao CD
Vendas antecipadas na 
Cantina Mãe Rainha 
durante as Missas

Qual a finalidade do diáco-
no na comunidade eclesial?  O 
diácono deve ser aquele que 
serve, que realiza a caridade no 
seio da Comunidade (confira 
na Bíblia, no livro dos Atos dos 
Apóstolos, capítulo 6, 1-6). A 
origem desse nome está na lín-
gua grega (diakonia: serviço). 
O diácono é aquele que serve, 
aquele que exerce a caridade 
em nome de Cristo. Tanto é as-
sim que todos os bispos e pres-
bíteros antes de assumirem 
tais vocações foram ordenados 
diáconos – inclusive o próprio 
Papa. Isto quer dizer que toda a 
Igreja precisa ser, antes de qual-
quer coisa,  diaconia, serviçal.

E quem pode ser diácono? 
Atualmente na Igreja existem 
duas situações: o Diácono Per-
manente e o Diácono Transi-
tório. No caso do Transitório, o 
diaconato é um caminho para 
se chegar ao presbiterato, afinal, 
também o sacerdote será servi-
dor do Povo de Deus. O diácono 
transitório deverá ser homem 
celibatário, pois será consagra-
do sacerdote no futuro. Já o di-
ácono permanente como o pró-
prio nome diz, exercerá a missão 
diaconal para sempre. E para 
este ministério podem ser cha-
mados homens casados ou não.

O diácono permanente é 
sinal da Igreja presente na fa-
mília, na sociedade, nos am-
bientes profissionais, nas ruas. 
Quantos diáconos são empre-
sários, professores, profissio-
nais liberais, pais de família e, 
acima de tudo, servos da comu-
nidade paroquial, testemunhas 
do amor e da solidariedade!

Quais funções podem ser 
exercidas pelo diácono da vida 

paroquial e na Liturgia? Na 
Liturgia, o diácono pode pro-
clamar o Santo Evangelho e 
ainda a Homilia, isto é, falar em 
nome de Cristo e de Sua Igre-
ja. O diácono ainda convida a 
Assembleia ao abraço da paz 
e despede o Povo ao final da 
Missa. Em muitas comunida-
des, é conferido ainda aos di-
áconos assistir às Celebrações 
Matrimoniais e celebrar bati-
zados. Considerando aspectos 
como o testemunho familiar, é 
muito oportuno que tais sacra-
mentos tenham a participação 
de um diácono permanente. 
Na comunidade, o diácono 
pode ser aquele que, por sua 
experiência e formação, pode 
ser orientador, conselheiro, di-
retor espiritual de pastorais e 
movimentos.

Caros irmãos, o diacona-
to é uma vocação cristã. Vo-
cação é chamado de Deus. 
Oremos ao Senhor para que 
chame muitos operários para 
a Sua Igreja também através 
do Diaconato. Que a Igreja 
estimule cada vez mais o mi-
nistério diaconal. Que a Igreja 
seja cada vez mais Servidora 
de Seu Senhor e de Seu Povo. 
Oremos pelos nossos diáco-
nos e suas famílias.

Para saber mais:
- Comissão Nacional dos Diá-
conos: www.cnd.org.br
- Conferência Nac. dos Bispos 
do Brasil: www.cnbb.org.br
- Sagrada Escritura: 
I Timóteo 3, 8-13
- Artigo de Dom Orani sobre o 
diaconato permanente: http://
www.arquidiocese.org.br/
cgi/cgilua.exe/sys/start.htm

o Diaconato na vida da Igreja:
uma vocação ao serviço

01 – Jorge Cunha

02 – Maristela Felippe Gomes, Eliana Maria Guércio Costa

04 – Edésio de Souza Santos, Geanini Rios Lima Rezende

05 – Durvalina Azeredo Jesus, Denise Costa Chaffin

06 – Eurídice Lopes de Almeida, Clodoaldo Ribeiro dos S. Junior, Elizabeth de  
 Aguiar Souza

07 – Renata de Castro Silva

08 – Maura Francinete da Silva, Etiete da Silva Tavares

09 – Arézia Delatorre Tinoco, Luiz Fernando Romanelli Cardoso, Maria Clara  
Pinheiro Rangel

10 – Marlene Raybolt da Silva, Arlindo Carvalho da Veiga, Ana Paula de Melo Brito,  
 Juliana da Silva

11 – Therezinha Verardo Salles

12 – Elisette Silveira Pereira de Oliveira, Anna Lúcia Silva de Abreu, Alexandre  
 Santana Ferreira

13 – Teresa Eulália Dias Santos, Janair Rangel, Gilberto Vital da Silva

14 – Norma Leal Tardeli

15 – Lúcia de Jesus Ribeiro, Vânia Maria da Silva

16 – Leonardo Azeredo Santos

17 – Ilceia Freire de Carvalho, João Francisco Valentim, Maria de Lourdes   
 Fagundes de Bortolo José

18 – Ivanilde Tardelli Moura

19 – Maria Esther de Azevedo Ramos, Zélia Jucár Pessoa, Ivana Araújo Silva, Kátia  
 Cilene B. A. Machado, Jorge dos Santos Vicente Júnior

20 – Lívio da Silva Neves

21 – Iza Freire dos Santos, Maria Necy dos Santos Lima, Maria Nazareth da   
 Verdade, Daniel da Silva Uribe

22 – Sebastião Marinho da Paixão

23 – Dolores Fernandes M. Pinheiro, Milton Pereira de Souza, Arlete Maria Nicolay  
 Guimarães, Maria Alexandre Barbosa, Ednéa de Souza Elias, Paulo Roberto  
 Fernandes, Gabriela Carvalho Souza de Azevedo

24 – Ediléa da Silveira Gomes, Fidelina Zélia dos Santos, Flávio Scholant

26 – Marilda Christovão dos Santos, Juzete Trindade Corrêa, Luciana de Carvalho  
 Maciel, Renata Rosa Ladeira

27 – Dinamar Almeida da Costa, Vicente Silva de Souza

28 – Ana Maria Furtado Lima, Maria das Graças Santos, Fernanda Luíza Laterça da  
 Silva Abreu

29 – Andréa Maria Ferreira de Oliveira, Marlene Bom Sampaio, Vera Massa Souza  
 Santos

30 – Ieda da Silva Santiago, Marina Pereira de Sá

31 – Raquel Rodrigues Guimarães Lisboa, Nilma Guimarães de Mello, Judith de  
 Fátima Corrêa e Castro, Raimundo Ferreira da Silva

Semana Nacional da Família
De 8 a 15 deste mês, vive-

mos a Semana Nacional da Fa-
mília, que este ano tem como 
tema: “Família, formadora de 
valores humanos e cristãos”.

A Semana Nacional da Fa-
mília é uma iniciativa da Co-
missão Episcopal Pastoral para 
a Vida e a Família da CNBB e 
da Comissão Nacional da Pas-
toral Familiar – CNPF, com 
o objetivo de fazer com que, 
através da oração e da abor-
dagem de temas ligados à vida 
familiar, as famílias possam 

Comunidade de Santa Clara 
homenageia Padroeira

Neste mês a comunidade 
de Santa Clara festeja sua pa-
droeira. Na programação, um 
almoço de confraternização, 
Missa e Procissão.

Programação:

Dia 21 – Sábado - 18h
Missa seguida de Procissão
Dia 22 – Domingo - 12h
Almoço da comunidade

Um pouco da história

O Centro Comunitário 
Santa Clara foi fundado em ju-
lho de 1987, pelo Frei Márcio 
de Araújo Terra, OFM, e um 
pequeno número de irmãs fran-
ciscanas e outras pessoas da co-
munidade que acompanhavam 
o grupo em visita às famílias, 
rezando o Terço à Maria San-
tíssima e levando a Palavra de 
Deus aos irmãos pela leitura do 
Santo Evangelho, antes de ser 
inaugurada a Capela.

O terreno aonde foi cons-
truído o Centro Comunitário 
e a Capela foi doado pela Pre-
feitura de Cabo Frio e a cons-
trução foi feita com o dinheiro 
que veio da Alemanha para ser 
aplicado numa instituição reli-
giosa e comunitária. A primei-
ra reunião com os irmãos foi 
realizada no dia 6 de julho de 
1987 sob a orientação do Frei 
Márcio. Foram organizadas as 
equipes de serviço dando início 
aos trabalhos da Comunidade.

Frei Márcio organizou a fa-
bricação de picolés juntamente 
com os meninos da comunida-
de e familiares que o ajudavam 

nesse trabalho, dando con-
dições aos menores para que, 
trabalhando, ajudassem suas 
famílias. Além disso, recebiam 
a doutrina religiosa e oravam.

Nesse período, com o in-
centivo do Frei Márcio, a 
comunidade recebeu a CO-
MAC, uma instituição manti-
da pela LBA (Legião Brasilei-
ra de Assistência) que prestou 
seus trabalhos em benefício aos 
menores carentes oferecendo 
cursos de aprendizagem para 
meninos e meninas e também 
para as mães, que eram recom-
pensadas juntamente com as 
monitoras. Esse movimento 
durou 18 meses, sendo depois 
transferido para outro bairro.

O nome do “Centro Co-
munitário Santa Clara” foi es-
colhido pelas irmãs francisca-
nas e confirmado pelos irmãos 
e pelo Frei Márcio, durante as 
comemorações do Tríduo de 
Santa Clara em homenagem ao 
dia da padroeira, 11 de agosto 
de 1987. Frei Márcio deixou 

esta comunidade em 1989.
As atividades da comunida-

de cresceram com a Implanta-
ção da Evangelização 2000 e 
outros movimentos como: Gru-
po de Oração da Renovação 
Carismática Católica, Legião 
de Maria, responsável pelo Ter-
ço durante a semana, orações e 
visitas às famílias e hospitais.

Os coordenadores dos 
movimentos formaram as se-
guintes pastorais: do Batismo, 
dos Enfermos, da Criança, 
do Dízimo e do Dispensário; 
além da Catequese, Cruzada 
Eucarística, Catecumenato, 
Iniciação Cristã para Adultos, 
Grupo Jovem e Coral.

Capela em obras

Atualmente a Capela de 
Santa Clara está passando por 
obras. Nos próximos meses 
ainda serão realizados tra-
balhos de finalização, como 
emboço nas partes interna e 
externa e outros acabamentos.

superar a atual realidade que a 
sociedade vive, de afastamento 
da Palavra de Deus e da perda 
de referências com relação ao 
que verdadeiramente enrique-
ce a família: o diálogo, o afeto, 
o perdão e a oração, que são 
expressões do amor conjugal e 
familiar, verdadeiros pilares da 
vida e espiritualidade familiar.

A Semana é, então, uma 
oportunidade para que a famí-
lia se redescubra como origem 
dos valores dos quais a socie-
dade hoje sente tanta falta.

Atendimento de 
Confissões na 
Matriz Histórica

Além do atendimento 
de confissões que aconte-
ce na Secretaria Paroquial 
e também meia hora an-
tes das Santas Missas, os 
paroquianos e visitantes 
que quiserem se confessar 
podem, ainda, procurar o 
sacerdote na Igreja Matriz 
Histórica às quintas-feiras, 
no horário das 9h às 12h e 
das 15h às 18h.

O atendimento aconte-
ce inclusive nas primeiras 
quintas-feiras de cada mês, 
quando é realizado um dia 
inteiro de Adoração ao San-
tíssimo Sacramento. 

A Capela de Santa Clara está em obras, em fase de acabamento



8 Agosto de 2010 9Agosto de 2010

Neste mês a 
Igreja Cató-
lica celebra 
solenemente 

a assunção de Maria, fato 
proclamado como dogma 
de fé, ou seja, uma verda-
de doutrinal.

Maria não foi assunta à 
glória celeste somente em 
seu lado espiritual. Em ou-
tras palavras, o dogma afir-
ma que Maria foi assunta 
por Deus em sua totalidade 
de ser humano.

No dia 1º de novembro 
de 1950, o Papa Pio XII de-
clarou, através da Constitui-
ção Apostólica Munificen-
tissimus Deus, o Dogma da 
Assunção de Maria. Com 
esta declaração, o Papa não 
estava propondo nada de 
novo para a fé católica, mas 
sim, confirmando de forma 
incontestável, de uma vez 
por todas, o que já fazia par-
te da tradição da fé católica.

É importante ressaltar a 
diferença entre “ascensão” 
e “assunção”. Ascensão re-
fere-se a Jesus, e quer dizer 
que Ele, filho de Deus, ele-
vou-se ao céu através de Seu 
próprio poder. Já assunção 
refere-se à Maria, e quer di-
zer que a mãe de Deus foi 
levada ao céu – de corpo e 

ESPECIAL ESPECIAL

A Assunção de Nossa Senhora
alma – através do poder de 
Deus e não por si mesma.

Diz a declaração que é 
matéria de fé crer que Ma-
ria “após o término do cur-
so  de sua vida terrestre, foi 
assunta (elevada) de corpo e 
alma à glória celeste”.

A Igreja celebra nesse dia 
em Nossa Senhora a realiza-
ção do Mistério Pascal. Sen-
do Maria a “cheia de graça”, 
sem sombra alguma de pe-
cado, quis o Pai associá-la à 
ressurreição de Jesus.

Maria é figura e primícia 
da Igreja, mãe do Cristo e 
dos homens, que ela gerou 
para Deus na dor, sob a cruz 
do Filho; é, portanto anún-
cio da salvação total que re-
alizará no reino de Deus.

Maria glorificada na As-
sunção é a criatura que atin-
giu a plenitude da salvação. 
É a mãe que nos espera e 
convida a caminhar para o 
reino de Deus.

Assim, as festas da Ima-
culada e da Assunção nos 
lembram toda a história da 
salvação, aquela história que 
se realiza hoje para nós, e 
que, rogamos a Maria, nossa 
mãe, conduza à plenitude.

Fonte: Missal Dominical
Colaboraram: Vânia 

Maria e Danilo Felipe

A devoção a Nossa 
Senhora é antiga em 
Cabo Frio. Nasceu pra-
ticamente junto com a 
fundação da província 
de Cabo Frio, em 1615. 
Contam os historiadores 
que tão logo foi deter-
minado o lugar da po-
voação, foi também de-
signado o da pequena 
igreja, que inicialmente 
foi dedicada a Santa 
Helena, mas cujo orago 

No dia 26 de agos-
to de 2008, a Nova 
Igreja Matriz foi 

dedicada a Deus.

O que é a dedicação 
de uma Igreja 

A dedicação de uma Igreja 
é um ato religioso inspirado na 
epopéia judaica do Livro dos 
Macabeus, que foi a dedica-
ção do Templo de Jerusalém. 
É constituir uma Igreja, um 
Templo, um lugar sagrado e 
destiná-lo ao uso exclusivo do 
culto divino. “Estamos dentro 
da cultura judaico-cristã, que 
cultua uma divindade mo-
noteísta que é uno e trino. E, 
especialmente a partir da en-
carnação, Jesus se apresentou 
como um verdadeiro Templo, 
substituindo ao Templo de Je-
rusalém, o corpo, a humanida-
de, se tornou o Templo, a me-
diação, para encontrar o Pai. 
No entanto, desde os primór-
dios da Igreja, houve a neces-
sidade de ter também Templos 
Cristãos primeiramente a par-
tir das casas domésticas. E o 
Templo Cristão tem uma du-
pla finalidade: é casa de Deus e 
casa da comunidade, onde re-
almente se realiza a comunhão 
do povo de Deus e se procede 
a sua santificação”, explicou o 
Bispo Auxiliar da Arquidio-
cese de Niterói, Dom Roberto 

Ferreria Paz, por ocasião da 
dedicação da nova Igreja Ma-
triz, em 2008.

O Rito da Dedicação 

O Bispo também explica 
que o ritual de dedicação tem 
símbolos específicos. Entre 
eles, a deposição de relíquias, a 
aspersão e iluminação da Igre-
ja, a unção e o revestimento do 
altar e a unção das paredes do 
recinto.

Na Nova Matriz de Nossa 
Senhora da Assunção, foi de-
positada no altar relíquia de 
Santa Paula Frassinette e do 
Papa Sisto. A deposição de re-
líquia representa uma tradição 
que vem desde a Igreja Primi-
tiva, quando havia o costume 
de celebrar a Eucaristia, sobre 

Dedicação da Nova Igreja Matriz

o próprio povo mudou 
sob a invocação de Nos-
sa Senhora da Assunção.

Hoje a Paróquia tem 
duas Igrejas de Nossa 
Senhora da Assunção: a 
Matriz Histórica, cons-
truída no século XVII, 
de arquitetura em esti-
lo jesuítico, com altares 
barrocos; e a Nova Igre-
ja Matriz, que teve sua 
construção iniciada em 
1999.

Devoção à Padroeira

Marconi Castro

Painel “Assunção de Maria”, do artista plástico 
Cláudio Plastro, considerado referência para a 
arte sacra atual no Brasil.

o túmulo dos seus santos. A 
unção do altar e das paredes 
da Igreja também faz parte da 
cerimônia de Dedicação. O 
altar ungido se torna símbolo 
de Cristo, pois o Pai o un-
giu com o Espírito Santo e o 
constitui sumo sacerdote, para 
oferecer no altar do Seu corpo, 
o sacrifício pela vida, para a 
salvação de todos.

Ungidos, o altar e as pa-
redes, o incenso é queimado 
sobre o altar, simbolizando 
o sacrifício de Cristo, que ali 
se perpetua no mistério; e por 
toda a Igreja. A iluminação do 
altar, seguida da iluminação 
da igreja, lembra que Cristo 
é a luz para a revelação dos 
povos. Com sua claridade, 
resplandece a Igreja e, através 
dela, toda família humana. 

Fernando Cunha
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por José Antunes Gonçalves SANToS Do MÊS
Agosto

Caríssimos irmãos e irmãs, em Cris-
to Jesus.

Louvemos a Deus Pai, Nosso Se-
nhor, que, por Seu Filho Jesus Cristo 
cumula-nos de todas as bênçãos, e por 
isso demos graças pela vida, e peçamos 
a força e a sabedoria do Espírito Santo 
para realizarmos o que for do Seu agra-
do, para nosso bem e edificação de Sua 
Santa Igreja.

Como sempre dizemos, muitas 
vezes trazemos em nosso relato, acon-
tecimentos que não dizem respeito às 
atividades da Igreja, e que assim o faze-
mos porque os encontramos também 
registrados nos seus livros.

Contudo, devemos sempre ter o 
cuidado de não acrescentar palavras, 
e nem procurar enfatizar àqueles que 
não nos trazem crescimento espiritual, 
mas, conscientes de que, se ali foram 
registrados ganharam notoriedade na 
comunidade, e que, se aqui os men-
cionamos, reavivamos a memória dos 
mais antigos que acompanharam tais 
acontecimentos, e enfim para que a 
história não desapareça.

Permitam-nos assim lembrar al-
guns deles. 

Estamos no ano 1958!  Relata-nos 
a história que, no dia 07.01.1958, a 
Professora Wanda Nogueira, a pedido 
do Padre Vigário, passou a utilizar um 
espaço no Salão Paroquial para iniciar 
uma Escolinha do Jardim da Infância, 
(como está escrito): “dia 07.01.1958, a 
professora Wanda Nogueira começou 
no Salão Paroquial um Jardim da In-
fância freqüentado por 20 e mais crian-
cinhas”. Consultando a irmã Wanda, 
lembrou-nos que entre as criancinhas 
encontrava-se a menininha “Leila” filha 
de um casal que atendia os serviços da 
Casa Paroquial. Naturalmente, aquela 
ação social tinha o objetivo de atender 
à  comunidade católica, mas, não dei-
xou de ser uma sementinha para que 
a Professora Wanda continuasse sua 
vocação como educadora..    

Relata-nos também, que no dia 
19.01.1958, aconteceu grande tumulto 
na Delegacia de Polícia, que à época fun-
cionava no prédio onde hoje funciona o 
Corpo de Bombeiros, resultando desse 
tumulto grande depredação seguida de 
incêndio, tendo sido necessário arregi-
mentar tropas da capital do Estado para 
conter a fúria dos populares, tudo origi-
nado por uma ação truculenta da Polícia 
contra um cidadão de Cabo Frio.

Ainda, que no dia 06.02.1958 Frei 
Renato, Coadjutor do Vigário Paro-
quial, levou o aluno Roberto Guima-
rães ao Convento do Rio de Janeiro 
para se incorporar à turma que segui-
ria para Agudos, em São Paulo, para 
o Seminário Franciscano. O relato diz 
o seguinte: “a primeira esperança de 
Cabo frio para as fileiras franciscanas”, 
e em continuação: “Que Deus o aben-
çoe, e que seja um dia um verdadeiro 
imitador do nosso Seráfico Pai São 
Francisco”. Sabemos, contudo, que o 
aluno Roberto Guimarães não prosse-
guiu com a vocação sacerdotal, tendo 
optado pela carreira jurídica, sendo 
hoje, para nosso contentamento o pri-
meiro Desembargador cabo-friense.

Relata-nos, ainda, que no dia 
23.03.1958, foi criada oficialmente 
a Paróquia de Nossa de Lourdes em 
Arraial do Cabo, até então estando as 
atividades religiosas católicas restritas 
à nossa Paróquia de Nossa Senhora da 
Assunção de Cabo Frio. O relato está 
assim escrito: “O Município de Cabo 
Frio conta agora com duas Paróquias; 
a de Nossa Senhora da Assunção, e 
de Nossa Senhora de Lourdes no 4º 
distrito do município chamado de Ar-
raial do Cabo, que forma, com todo o 
seu território, a zona jurisdicional da 
nova divisão diocesana. A instalação 
da nova Paróquia foi feita pelo Bispo 
Diocesano Dom Carlos Gouvêa Coe-
lho, que presidiu o ato empossando 
o primeiro Vigário da Paróquia, o Re-
verendíssimo Padre Luiz Scachetti, es-
tando presentes também ao ato, além 
do Sr. Bispo, o Vigário da Paróquia de 
Cabo Frio e seu Coadjutor; o Vigário 
da Catedral de Niterói; o Prefeito e 
Vice Prefeito de Cabo Frio, vários Ve-
readores, e uma grande assistência de 
fiéis, sobressaindo um grande número 
de crianças das Escolas locais, ficando 
no ato estabelecido que, enquanto 
não se constrói a nova e definitiva Ma-
triz, que, em estilo moderno, será er-
guida em local mais apropriado, mais 
central, ficará servindo de Matriz pro-
visória, a Igreja de Nossa Senhora dos 
Remédios, na Praia dos Anjos (tudo 
como está escrito).

Finalizamos aqui mais esse capí-
tulo da história da nossa Igreja.

Deus seja sempre louvado! 
Amém. 

X X X I

01 - Santo Afonso Maria de 
Ligório

02 - Santo Eusébio de Ver-
celli

03 - Santa Lídia
04 - São João Maria Batista 

Vianney
05 –Santo Osvaldo de Nor-

túmbria
06 - Maria Francisca Rubatto 
07 - São Caetano de Thiene
08 - São Domingos de Gus-

mão
09 - Santa Edith Stein (Tereza 

Benedita da Cruz)
10 - São Lourenço
11 - Santa Clara de Assis
12 - Inocêncio XI
13 - São João Berchmans
14 - São Maximiliano Maria 

Kolbe
15 - São Tarcísio
16 - São Roque
17 - São Jacinto
18 - Santa Helena
19 - São João Eudes
20 - São Bernardo de Clara-

val
21 - São Pio X
22 - São Filipe Benício
23 - Santa Rosa de Lima
24 - São Bartolomeu
25 - São Luiz IX
26 - São Zeferino
27 - Santa Mônica
28 - Santo Agostinho de 

Hipona
29 - Joana Maria da Cruz
30 - São Félix e Santo Adauto
31 - São Raimundo Nonato

MCC: retorno da escola vivencial

O Movimento de Cursi-
lhos de Cristandade deu iní-
cio à escola vivencial deste ano 
com a ultreia realizada no dia 
12 de julho.  O encontro teve 
palestra ministrada pelo Padre 
Ademar Pimenta e a presença 
de 117 cursilhistas. No even-

to, que aconteceu no Teatro 
Cacilda Santa Rosa, houve 
louvor, oração, sorteio de brin-
des e lanche. Os participantes 
também puderam recordar os 
cursilhos passados, através de 
painel de fotografias. “Ficamos 
muito felizes com o engajamen-

Eventos gastronômicos e show

No dia 4 de julho, o MCC 
promoveu o “Festival do 
Frango Decolores”, almoço 
que reuniu 470 pessoas. O 
evento teve como finalidades 
a confraternização com a co-
munidade católica e de modo 
especial com os cursilhistas do 

to de todos os que trabalharam 
em prol desse encontro. Quere-
mos agradecer ao nosso queri-
do Padre Ademar, que com sua 
disponibilidade e singeleza nas 
palavras, nos cativou, ensinou 
e promoveu muitos sorrisos na 
nossa reunião; ao Monsenhor 
Valdir, pela sua presença e pa-
lavras de incentivo e encoraja-
mento para a missão; à Sra. Elza 
Bernardo, pelo espaço cedido com 
tanta bondade e generosidade; e 
a todos os presentes, pelo carinho 
com que estão abraçando a causa 
de Jesus Cristo através do nosso 
movimento”, afirmou o coor-
denador do Setor Cabo Frio, 
Alexandre Guerra Peixe.

A próxima ultreia será no 
dia 2 de agosto, segunda-feira, 
no Salão Social, às 19h30min.

Setor Cabo Frio, como tam-
bém angariar fundos para os 
retiros do MCC, programa-
dos para 22, 23 e 24/10 (mas-
culino) e 29, 30 e 31/10 (femi-
nino), ambos na cidade de Rio 
Bonito. 

“Todos saborearam um va-
riado cardápio, participaram de 
sorteios, cantaram, enfim, de-
monstraram a unidade e força do 
nosso movimento. Agradecemos 
a Deus pelo sucesso do evento, às 
pessoas que nos ajudaram atra-
vés das suas doações, bem como a 
todos os que se empenharam para 
a realização dessa grande fes-

ta”, agradece o coordenador, já 
anunciando o próximo evento 
gastronômico: o I Festival da 
Comida Mineira, programado 
para o dia 5 de setembro, tam-
bém no Real Festas.

Também em setembro, dia 
6, o MCC realizará um show 
de lançamento do CD come-
morativo aos 10 anos da Banda 
Herança de Deus. O evento 
será no Teatro Cacilda Santa 
Rosa e os ingressos (R$15, com 
direito ao CD) já estão sendo 
vendidos na Cantina Mãe Rai-
nha durante as missas ou pelo 
tel. 9971-1570 (Alexandre).

Veja mais fotos desses eventos no site da Paróquia: www.pnsassuncao.org.br

Dayan Silva / Pascom

Equipe MCC

Monsenhor Valdir e o palestrante da ultreia, Padre Ademar Pimenta

Animação marcou almoço do MCC

Festa e Baile do Setor Lagos

O mês de julho foi 
de muita festa para 
as ENS do Setor 

Lagos. No dia 3 de julho, 
aconteceu a tradicional fes-
ta caipira, com a participa-
ção dos casais de diversas 
equipes, familiares e con-
vidados devidamente ca-
racterizados. O “Arraiá do 
Setor Lagos”, que este ano 
foi animado por Lenildo 
do Forró,  foi realizado no 
espaço gentilmente cedido 
pelo casal Mirinha e San-
tucci, no Parque Burle.

Além do clima de des-
contração e da confraterni-
zação, o evento teve como 
objetivo arrecadar recursos, 
pois com a renda obtida na 
venda das comidas típicas, 
doces e bebidas, o Setor La-
gos poderá ajudar os casais a 
cumprirem mais um PCE, 
facilitando a participação 

no Retiro Anual a ser rea-
lizado nos dias 11 e 12 de 
setembro. 

No dia 9 foi a vez do 
baile anual das Equipes 
de Nossa Senhora do Se-
tor Lagos. Animado por 
Oswaldo Guimarães e ban-
da, o evento, no Tamoyo 
Esporte Clube, contou com 
grande participação dos ca-
sais equipistas e da comu-
nidade paroquial em geral, 
que pode ouvir boa música, 
dançar e ao mesmo tempo 
colaborar com o movimen-
to, já que a renda obtida, a 
exemplo da festa caipira, 
será revertida para realiza-
ção do retiro anual do setor. 

No baile também foram 
comemorados os aniversá-
rios de Cristiane (Eq. 02) 
e Kátia (Eq.07), que rece-
beram os cumprimentos de 
todos.

Pastoral da Aids promove passeio histórico
A Pastoral da Aids promoveu, no dia 3 

de julho, um passeio por alguns pontos his-
tóricos de Cabo Frio, com a presença dos 
agentes da Pastoral e dos membros  assis-
tidos. O trajeto foi da Igreja Matriz histórica 
de Nossa Senhora da Assunção até a Igreja 
de São Benedito, no bairro da passagem. No 
percurso, foram feitas paradas na Capela de 
Santa Izabel e em frente ao prédio Rosalina 
Ferro, local no qual, para alguns pesquisa-

dores, ergueu-se a primeira Igreja Matriz do 
Povoado de Santa Helena.

A visita foi guiada pelo professor de Histó-
ria Rafael Peçanha que, ao longo do caminho, 
apresentou aspectos históricos e culturais 
da transição entre o velho centro da cidade 
(bairro da passagem) e o novo centro urbano, 
onde está localizada a Praça Porto Rocha, a 
partir do ano de 1666; e ainda a construção 
da Igreja de São Benedito, em 1761.

Entre os itens abordados e discutidos es-
tão a manutenção das tradições negras na 
localidade, através da Irmandade e da Igreja 
de São Benedito;  e a importância das irman-
dades religiosas na história do Brasil, com 
destaque ainda para a Irmandade de Santa 
Isabel.

Ao final, o grupo fez um passeio pelas 
belas paisagens arquitetônicas do bairro da 
Passagem e um lanche de confraternização.
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Tel.: (22) 2645-6331

Coral Rainha Assunta faz 21 anos
por Jéssica de Oliveira

No dia 15 deste mês, 
o Coral Rainha Assunta 
completa 21 anos. Regido 
pelo Maestro Ruy Cap-
deville, o Coral nasceu na 
Paróquia Nossa Senhora 
da Assunção com o apoio 
do então Pároco Padre João 
Luiz e, durante todo esse 
tempo, vem reunindo uma 
média de 40 cantores.

Segundo Ruy, peças mu-
sicais de todos os períodos  
e de todos os maiores mú-
sicos da humanidade como 
Bach, Häendel, Mozart, 
Padre José Maurício, Bru-
ckner, Duruflé, Gelineau, 
entre outros, já foram le-
vadas para dentro do nosso 
templo.

“As bênçãos têm sido tão 
preciosas que estou con-
vencido de que, na vida do 
Coral, já se operaram até 
milagres”, diz o maestro 
que completa: “Outra gran-
de bênção será o dia em que 
outros jovens forem desco-
brindo como é bom a gente se 
dedicar à construção da be-

leza para levá-la à Casa do 
Senhor”, afirma Ruy.

O grupo vocal está con-
vocando novos cantores. 
Os ensaios acontecem às 
quartas e sextas-feiras, às 
19h30min. Os interessados 
podem deixar nome e te-
lefone na Secretaria Paro-
quial e aguardar contato.

Arquidiocese tem cinco 
novos sacerdotes

Aconteceu, no dia 3 de 
julho, na Paróquia Porci-
úncula de Santanna, em 
Niterói, a Ordenação Pres-
biteral de Alexandre Fili-
pe Rocha da Mata; Bruno 
Guimarães de Miranda; 
Fabiano de Carvalho Silva;  
Sergio Luis da Silva Soares  
e Ricardo Mota da Silva, 
atual Vigário de Nossa Se-
nhora da Assunção.

A Santa Missa foi presi-
dida pelo Arcebispo Metro-
politano, Dom Frei Alano 
Maria Pena, OP, e conce-
lebrada com o Arcebispo 
da Arquidiocese de Porto 
Velho, Dom Frei Moacyr 
Grechi, OSM; o Bispo 

Auxiliar de Niterói, Dom 
Roberto Francisco Ferrería 
Paz; os Vigários Episcopais 
Monsenhor Valdir Mesqui-
ta Ferreira Lima (Vicariato 
Lagos); Pe. Carmine Pas-
cale (Vicariato Niterói);  Pe. 
Pedro Pereira de Moraes 
(Vicariato Alcântara); Pe. 
Casimiro Pac, SAC (Vica-
riato Região Oceânica); Pe. 
Ademar Pimenta (Vicaria-
to São Gonçalo) e Pe. Luiz 
Antônio Mascarello, CP 
(Vicariato Rural), e outros 
sacerdotes. Também estive-
ram presentes à celebração 
os diáconos da Arquidio-
cese de Niterói, religiosos e 
religiosas, familiares e fieis.

Nossa Arquidiocese vive intensamente (...) 
as alegrias espirituais de um preciosíssimo 
dom recebido do Senhor Jesus: a Ordenação 
Sacerdotal de cinco novos presbíteros (...).

Em dias de tão espessas trevas lançadas pelo 
Maligno sobre a Santa Igreja, a celebração do 
Sacramento da Ordem, conferido a cinco jovens 
de nossa Arquidiocese, irradia uma forte lumi-
nosidade sobre os horizontes de nossa Igreja 
Particular. Uma luminosidade que vem carrega-
da da certeza de que o Senhor Jesus, com sua 
Ressurreição, venceu definitivamente o Mal e 
afastou as trevas deste mesmo Mal, recuperan-
do nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. 

Uma luminosidade, ainda, que vem com a 
manifestação divina da instituição do Sacer-
dócio cristão para pastorear, com Ele e n Ele, 
o Povo de Deus pelas estradas do Mundo em 
que vivemos.

O Concílio Vaticano II, no Decreto “Presbytero-
rum Ordinis”, assim nos ensina: “Os Presbíteros do 
Novo Testamento, por vocação e pela sua ordena-
ção, de certo modo são segregados no seio do Povo 
de Deus, não porém para se separarem, seja do Povo 
seja de qualquer homem, mas para se consagrarem 
totalmente à obra para a qual o Senhor os assume. 
Não poderiam ser ministros de Cristo, se não fossem 
testemunhas e dispenseiros de outra vida que não 
a terrena; mas nem sequer poderiam servir aos ho-
mens, caso se mantivessem alheios à sua existência 
e condições de vida. Seu próprio ministério exige a 
um título especial que não se conformem com este 
século. Ao mesmo tempo, no entanto, requer que 
neste século vivam entre os homens e como bons 
pastores conheçam suas ovelhas e procurem trazer 
também aquelas que não são deste aprisco, para 
que escutem a voz de Cristo e haja um só rebanho 
e um só Pastor.” (PO.nº3).

Estas palavras ungidas dos Padres Concilia-
res destacam muito claramente para nós os tra-
ços característicos do perfil sacerdotal na Igreja 
de hoje: um homem profundamente mergu-
lhado na intimidade com Deus que o mergulha 
também profundamente na partilha da vida 
cotidiana com seus irmãos e irmãs, as ovelhas 
que lhe foram confiadas pelo Pastor verdadeiro, 
Jesus Cristo.

Neste Ano Sacerdotal, há pouco concluído 
em Roma, o Papa Bento XVI assim se expressou 
na homilia da Missa de Encerramento em Roma: 
“O sacerdote não é simplesmente alguém que 
detém um ofício como aqueles de que toda a 
sociedade necessita... Ao contrário, o sacerdote 
faz o que nenhum ser humano pode fazer por si 

mesmo: pronunciar em nome de Cristo a pala-
vra de absolvição de nossos pecados, transfor-
mando, assim, a partir de Deus, a situação de 
nossa vida.” 

Relembra ainda o Santo Padre que ao repetir 
as palavras da Consagração sobre o pão e o vinho, 
transubstanciando-os no Corpo e no Sangue de 
Cristo, abrindo o mundo para Deus e unindo-o a 
Ele. Portanto, afirma o Papa, “o sacerdócio não é 
um simples ofício, mas sim um sacramento”. Crer 
nisto, Irmãos e Irmãs, é fundamental para todos 
nós e para o testemunho de Cristo que devemos 
dar no meio do Mundo moderno em que vive-
mos, este Mundo que, com tão diabólica orques-
tração, vem pretendendo, a partir dos erros de 
alguns sacerdotes, desacreditar a própria Igreja 
Católica perante a Sociedade moderna.

Como ainda lembrou Bento XVI na citada ho-
milia do Encerramento do Ano Sacerdotal, era 
de se esperar uma agressão dura do “inimigo” 
ao ver brilhar novamente o sacerdócio; ele bem 
que gostaria de destruir este sacerdócio, para 
assim retirar Deus do mundo. 

Estas considerações, e muitas outras, feitas 
pelo Santo Padre nos últimos meses, são um forte 
convite a uma profunda renovação da vida sacer-
dotal na Igreja, afim de que bons pastores, no se-
guimento do Bom e Verdadeiro Pastor, Jesus Cris-
to, irradiem, por uma vida santa e ungida, toda a 
força da graça salvífica do Senhor para seu Povo. 
Todos nós, Bispos e Padres, bem como Diáconos, 
devemos sinalizar, com ardor e ousadia, a força 
e a alegria da santidade de vida que o Senhor 
nos propõe. E claro está que a fonte deste ardor 
e desta ousadia, pelo querer mesmo do próprio 
Senhor, está no coração do mistério de Amor que 
é a Santíssima Eucaristia, cotidianamente cele-
brada e intensamente vivida pelos sacerdotes e 
Bispos, no seio da Igreja. Unicamente homens 
profundamente eucarísticos serão capazes, ape-
sar de suas próprias fragilidades humanas, de ir-
radiar a Esperança “que não decepciona” e ajudar 
seus irmãos e irmãs a abrir o coração para que 
nele seja o amor de Deus derramado pelo Espíri-
to Santo que a todos o Pai envia. 

Ajude-nos a Santa Mãe de Deus, a Virgem 
Maria, Rainha e Mãe dos Sacerdotes, a viver-
mos no meio do Mundo e sem ser do Mundo, 
este pastoreio que o Senhor nos confiou, sem 
mérito algum de nossa parte, mas por sua san-
ta Vontade!

+ D. Fr. Alano Maria Pena OP
Arcebispo Metropolitano de Niterói
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Que a experiência do encontro com Jesus 
Cristo seja a força motivadora capaz de lhe 
trazer o encantamento por esse fascinante 
caminho de discipulado, cheio de desafios 
que o fazem crescer e acabam gerando 
profundas alegrias.

Acolha o abraço de gratidão de milhares de 
pessoas, vidas agradecidas, pela sua presença 
na educação da fé de crianças, adolescentes, 
jovens e adultos. 

Em sua ação se traduz de uma forma única 
e original a vocação da Igreja Mãe que cuida 
maternalmente dos filhos que gerou na fé 
pela ação do Espírito.

Paróquia Nossa Senhora da Assunção
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por Jéssica de Oliveira e Lia Navarro

Neste mês em que comemoramos o dia do Padre, a en-
trevista é com o nosso novo vigário paroquial, Padre Ri-
cardo Mota da Silva. Natural de Campos dos Goytacazes, 
RJ, ele é formado em Filosofia e Teologia e também em 
Análise de Sistemas, tem 34 anos e foi ordenado sacerdote 
no mês passado. Nesta entrevista, você poderá conhecer 
um pouco mais sobre este sacerdote que já faz parte da 
nossa comunidade.

Sal e Luz: Como começou 
sua caminhada na Igreja e 
como aconteceu o chamado 
para a vida sacerdotal?
Padre Ricardo: Fiz Cateque-
se aos 9 anos. Naquela época, 
pensava em ser piloto de avião, 
trabalhar na Aeronáutica. Aos 
18 anos, havia me inscrito para 
servir à Aeronáutica, mas não 
fui convocado. Já terminando 
o Ensino Médio, comecei a 
estagiar em um banco e tive 
minha primeira namorada, 
mas o namoro não deu certo. 
Fiquei um tempo afastado da 
Igreja e com insistência da mi-
nha mãe, voltei a ir à Missa e 
decidi fazer o primeiro COR. 
Logo depois, descobri o Gru-
po de Oração. Aos poucos, fui 
perdendo o interesse pela ro-
tina de baladas e voltei minha 
atenção às atividades religio-
sas, conhecendo, através delas, 
muitas pessoas interessantes. 
Certo dia, meu pároco disse 
que eu tinha vocação para a 
vida sacerdotal. A partir daí, 
comecei a pensar nessa pos-
sibilidade. Já havia iniciado 
meus estudos em Análise de 
Sistemas. Aos 21 anos, Já es-
tava trabalhando na área de 
informática na qual mais tarde 
me formei. Enquanto dava au-
las e consertava computadores 
em um curso de Informática, 
decidi fazer o Encontro Voca-
cional. Entretanto, o Seminá-
rio era religioso e eu não me 
adaptei. Foi quando procurei 
o Seminário Arquidiocesano 
e ingressei nele aos 23 anos. 
Um pouco antes de eu entrar 
para o Seminário, minha mãe 

faleceu. Minha escolha não foi 
repentina.Tudo aconteceu aos 
poucos, com muito discerni-
mento.

Como sua família reagiu à sua 
escolha?
Minha família me apoiou, 
mas só aos poucos foi real-
mente aceitando. Aliás, todo 
processo vocacional no início 
é complicado. Mas, se estiver 
mos caminhando no projeto 
de Deus, Ele mesmo se encar-
regará de ajeitar as coisas.

Qual foi seu lema de ordena-
ção e por quê?
Na minha ordenação como di-
ácono, meu lema foi: “No ser-
viço, o amor se faz concreto.” 
Sempre acreditei que, traba-
lhando para a Igreja, o amor de 
Deus aconteceria porque o ser-
viço deve ser um lugar de pra-
zer e de encontro com Deus. 
Mas, quando veio a ordenação 
de Padre, eu tive que mudar e, 
ao orar, pedi a Deus uma dire-
ção. Logo veio em minha men-
te, a palavra “mãos”. Procurei 
diversas frases bíblicas relacio-
nadas a essa expressão até que 
encontrei uma frase bárbara, 
grande, mas muito bonita que 
dizia: “Olhai agora, Senhor 
Deus, pelo que as minhas mãos 
irão fazer para que aquilo que 
elas façam, possam ser segun-
do Sua Santa Vontade.” (Judith 
13,7)
Ao lê-la, fiquei encantado. A 
frase se identifica com o servi-
ço das mãos que estão dispos-
tas a abençoar, a fazer o sacrifí-
cio para que Deus aconteça.

Antes de sua ordenação sacer-
dotal, o senhor atuou como 
diácono em São Pedro da Al-
deia. Como foi esse trabalho?
Trabalhar em São Pedro foi 
maravilhoso, fui muito bem 
acolhido. É uma cidade que 
possui uma grande quantidade 
de capelas e, portanto, havia 
muita coisa a ser feita. As pes-
soas são muito agradáveis, têm 
muito respeito pelo sacerdote. 
São Pedro foi um lugar de mui-
ta realização de Deus para mim.

E agora, como vigário, quais 
são suas atribuições?
Para essa Paróquia, o plano é 
permanecer com todas as fren-
tes que o Padre Rafael iniciou. 
Também venho consultando 
com o nosso Pároco Monse-
nhor Valdir sobre a possibili-
dade de criarmos um programa 
para os jovens, utilizando a nos-

Ingredientes:
- 1 pacote de biscoito de maizena
- 400g de chocolate ao leite (ou dois tabletes 
de barra de chocolate)
- 1 xícara de suco de maracujá concentrado
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- 1 caixa de 200g de chantilly

Esta receita foi enviada pela paroquiana 
Cláudia Felipe

Pavê de Maracujá 
com chocolate

por Dr. José Alfredo Crescencio
Oftalmologista

sa rádio. Além disso, sou asses-
sor arquidiocesano de Missões. 
Neste semestre, trabalharemos 
na Estrela da Evangelização, no 
CPC, e à medida que os pro-
jetos forem surgindo, acolherei 
todos com alegria.

Em sua opinião, qual é a im-
portância do Padre não só 
para a Igreja, mas também 
para a sociedade?
Ao fazer um retiro na Frater-
nidade Sacerdotal do Cenácu-
lo (uma fraternidade de freiras 
que surgiu para rezar pelos 
padres, que é da nossa arqui-
diocese, localizada em Rio 
Bonito), uma coisa lá me mar-
cou muito, na qual eu sempre 
acreditei: é que o sacerdote é o 

homem da Cruz, é o homem 
que se oferece em Hóstia Sa-
cerdotal. Assim como Cristo 
se entregou à Igreja e deu seu 
sangue e corpo a ela na Missa, 
o sacerdote também é esse ho-
mem do compromisso, da ver-
dade. Mas ele também é aquele 
que se preocupa com a forma-
ção e o ensinamento da sua 
comunidade, e com a vivência. 
É um homem companheiro 
que sabe exigir, mas também 
sabe perdoar. Aliás, ele veio 
para perdoar os pecados. É 
importante que as pessoas sai-
bam que existe um homem em 
quem elas podem confiar. Um 
homem que, através da Cruz e 
de Deus, aprendeu a transfor-
mar dores em alegrias, tristeza 
em paz, tribulações em proje-
tos realizáveis de Deus na vida 
de cada pessoa.

Agosto é o mês das vocações. 
Fale um pouco sobre elas e 
sobre como cada um de nós 
pode servir à Igreja.
Todos nós somos chamados 
primeiramente a sermos san-
tos. A santidade é a primeira 
vocação de cada um. E, para 
sermos santos, devemos ser 
cristãos católicos. Esse sim é 
o meio concreto. Alguns pos-
suem vocação laical, outros 
possuem vocação religiosa. 
Mas, independente da vocação 
de cada um, todos devem viver 
o esforço de transformarem 
seu ofício numa santificação, 
com alegria certamente, por-
que caminhar no projeto de 
santidade de Deus é caminhar 
com alegria, fazendo bem ao 
seu ofício. Primeiramente, de-
vemos sempre valorizar a rea-
lização pessoal.

Padre Ricardo Mota da Silva

Confira no site www.pnsassuncao.org.br:
- Vídeo do Programa “À Luz da Fé” - Cida Lopes entrevista Pe. Ricardo
- Fotos da comemoração do aniversário do Pe. Ricardo

Montagem:
Em um pirex, monte essas camadas: primei-
ro coloque um pouco do chantilly, depois 
coloque o biscoito de maisena. Em seguida, 
colocar o creme de maracujá. E por último 
as raspas do chocolate. Vá alternando todas 
as camadas, finalizando com o creme de 
maracujá. Decore com chantilly ou raspas de 
chocolate. Leve à geladeira por duas horas.

Preparo do creme de maracujá:
Misture o leite condensado com o creme de 
leite e com o suco de maracujá. Reserve.

Em seguida, raspe o chocolate.

Obs.: pode substituir o maracujá por limão e, 
no lugar do chocolate, o morango picado

Você também pode participar enviando uma 
receita para: saleluz@pnsassuncao.org.br

olho seco

A lágrima é muito importante para o olho ela 
tem muitas funções, a principal é a de lubrificação.

O filme lacrimal é composto de três camadas. 
A camada mais externa, ou lipídica, previne a eva-
poração. A camada do meio, chamada de aquosa, 
é responsável pela nutrição e oxigenação da cór-
nea, e a camada de mucina, que umidifica. A lá-
grima é produzida também como uma resposta 
aos estímulos exteriores (ferimento, emoção, etc.).

O ato de piscar, que ocorre numa freqüência 
definida, tem a função de distribuir a lágrima pela 
superfície ocular e também de facilitar o bombe-
amento das lágrimas pelas vias de drenagem, que 
escoam para a cavidade nasal.

Algumas das causas do
“Olho Seco”

- O ambiente: Clima seco, com vento, fumaça de 
cigarro, poluição, calefação, ar condicionado po-
dem aumentar a evaporação e causar olho seco.
- Medicamentos: Descongestionantes e anti-his-
tamínicos, tranqüilizantes, antidepressivos e pílulas 
para dormir, diuréticos, pílulas anticoncepcionais, 
alguns anestésicos, medicamentos para tratamento 
da hipertensão arterial (beta-bloqueadores) e para 
transtornos digestivos (anticolinérgico).

- Doenças Sistêmicas: artrite, lúpus, sarcoidose, 
Síndrome de Sjögren, alergias e doenças da pele 
e Parkinson.
- Lente de Contato: o uso pode agravar ou pro-
vocar o olho seco.
- Idade: como regra geral, com a idade, a produ-
ção de lágrimas diminui. Aos 65 anos, por exem-
plo, se produz 60% menos lágrimas que aos 18 
anos. As mulheres freqüentemente têm proble-
mas de olhos secos quando estão na menopausa 
por causa das mudanças hormonais.
Sintomas: coceira; queimação; irritação; olhos 
vermelhos; visão borrada que melhora com o pis-
car; lacrimejamento excessivo; desconforto após 
ver televisão, ler ou trabalhar em computador.

Como diagnosticar?

Há vários métodos para diagnosticar olho 
seco. O oftalmologista deve medir a produção, 
o tempo de evaporação e a qualidade das lágri-
mas, com testes específicos. O teste de Shirmer é 
o mais utilizado para o diagnóstico de olho seco. 

Tratamento:

O tratamento é essencialmente sintomático. 
São três estágios de tratamento para o olho seco: 

- Uso de colírios lubrificantes.
- Em casos mais graves, a oclusão dos pontos 

lacrimais pode ser feita com plugs provisórios ou 
permanentes de silicone dentro dos ductos lacri-
mais.

- Estimulação da produção de lágrimas: al-
guns estudos estão sendo realizados para avaliar a 
importância da chamada “dieta no tratamento do 
olho seco”. A dieta consiste na maior ingestão do 
ácido graxo essencial Ômega 3. 

A dieta deve ser rica em vitamina E, vitamina 
A e suplementos com Ômega 3 (nozes, sementes 
de linhaça e verduras), e também evitar carboi-
dratos, gorduras e carne de vaca.



Programação da Festa da Padroeira
De 6 a 15 - Novena com o Tema: “Com Maria, Discípulos e Missionários” – Pregador: Pe. João Luiz 
Local: Nova Igreja Matriz

Dia 6 – Sexta-feira - Transfiguração do Senhor
Às 19h - Início da Novena – Pela unidade dos Movimentos e Pastorais

Dia 7 – Sábado
Às 19h40min – Segundo dia da Novena – Nossa Senhora Espelho de Justiça – Pelos advogados 

Dia 8 – Domingo
Às 9h – Corrida da Padroeira – Praia do Forte
Às 19h40min – Terceiro dia da Novena – Nossa Senhora Saúde dos Enfermos – Pelos médicos e agentes de saúde 

Dia 9 – Segunda-feira
Às 19h – Quarto dia da Novena – Nossa Senhora Rainha da Paz – Pelos profissionais da área de Comunicação 

Dia 10 – Terça-feira
Às 19h – Quinto dia da Novena – Nossa Senhora Virgem Fiel – Pelos empresários e comerciantes 

Dia 11 – Quarta-feira
Às 19h – Sexto dia da Novena – Nossa Senhora Torre de Marfim – Pelos arquitetos e engenheiros 

Dia 12 – Quinta-feira
Às 19h – Sétimo dia da Novena – Nossa Senhora Mãe e Mestre Espiritual – Pelos professores e diretores de escolas 

Dia 13 – Sexta-feira
Às 19h – Oitavo dia da Novena – Nossa Senhora Casa de Ouro – Pelos corretores de imóveis e seguros 
A partir das 20h - Festa na Praça Porto Rocha – shows: Jorge Villas – Grupo Sambaí

Dia 14 – Sábado
Às 19h40min – Nono dia da Novena – Nossa Senhora Causa de Nossa Alegria – Pelas famílias, jovens e adolescentes 
Às 20h – Santa Missa – Nova Igreja Matriz
Obs.: Não haverá Missas nas comunidades neste dia
A partir das 20h – Festa na Praça Porto Rocha – shows: Oswaldo Guimarães e Banda – Golden Boys

Dia 15 – Domingo – Solenidade de Nossa Senhora da Assunção 
Missas Solenes - Às 8h30min e às 10h30min – Nova Igreja Matriz 
Às 12h – Almoço das famílias – Tendas de alimentação na Praça Porto Rocha 
Às 17h – Missa Solene presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Niterói, Dom Frei Alano Maria Pena 
Após a Santa Missa: Procissão e apresentação do Auto da Padroeira 
Obs.: Não haverá Missas nas comunidades neste dia. 
A partir das 20h – Festa na Praça Porto Rocha – show: Celina Borges 

Participe! Toda a renda obtida será destinada à construção, restauração e ampliação das Capelas da Paróquia.


