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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.

Outubro é o mês dedicado à 
Missão Universal da Igreja, que 
é, em sua própria essência, mis-
sionária. Por isso começamos 
esta edição com as palavras do 
Santo Padre Papa Bento XVI que 
nos traz uma reflexão sobre a 
construção da comunhão ecle-
sial como chave da Missão .

É também quando come-
moramos o dia da Padroeira do 
Brasil, Nossa Senhora Apareci-
da. E para homenageá-la prepa-
ramos uma reportagem sobre 
sua história e um roteiro com 
dicas de visitação ao Santuário 
Nacional. 

Também são homenagea-
dos nesta edição: São Francisco 
de Assis, através de uma repor-
tagem sobre a Ordem Francis-
cana Secular e sua espirituali-
dade; e São Benedito, padroeiro 
de uma das comunidades de 
nossa Paróquia.

Outubro é também o mês 
das crianças. Você vai conhecer 
o trabalho realizado pela Pas-
toral da Criança, que se tornou 
referência mundial, e como ele 
é desempenhado em nossa Pa-
róquia.

Caminhemos durante este 
mês sobre a proteção de Nossa 
Senhora Aparecida, São Francis-
co de Assis, São Benedito, Santa 
Terezinha do Menino Jesus e 
São Francisco Xavier para que 
sejamos fieis ao nosso compro-
misso de Discípulos Missioná-
rios de Jesus Cristo.

Que o Espírito Santo der-
rame os seus dons sobre cada 
um de nós e nos torne sensíveis 
aos apelos e às necessidades 
dos nossos irmãos; que desper-
te em muitos corações o ideal 
missionário; e que dê força e 
coragem a todos quantos se en-
tregam totalmente ao serviço 
da MISSÃO.

Farmácia Comunitária 
pede doação de medicamentos

O ANO LITÚRGICO CELEBRA O MISTÉRIO DE CRISTO
10ª Parte

A Construção da Comunhão Eclesial é a Chave da Missão

“Quem me ama será amado por meu 
Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele” 
(Jo 14,21). Somente a partir deste encontro 
com o Amor de Deus, que muda a existên-
cia, podemos viver em comunhão com Ele 
e entre nós, e oferecer aos irmãos um teste-
munho crível, dando razão da nossa espe-
rança (cf. 1Pd 3,15).

O Pai chama-nos a ser filhos amados em 
seu Filho, o Amado, e a reconhecermo-nos 
todos irmãos n’Ele. Dom de Salvação para 
a humanidade dividida pela discórdia e pelo 
pecado, e Revelador do verdadeiro rosto do 
Deus que “amou tanto o mundo, que deu o 
seu Filho único, para 
que todo o que nele 
crer não pereça, mas 
tenha a vida eterna” 
(Jo 3,16).

A consciência do 
chamado a anunciar 
o Evangelho estimu-
la não apenas os fiéis, 
mas todas as comu-
nidades diocesanas 
e paroquiais a uma 
renovação integral, 
abrindo-se sempre 
mais à Cooperação Missionária entre as 
Igrejas, para promover o anúncio do Evan-
gelho no coração de toda pessoa, povos, 
culturas, raças e nacionalidades, em todas 
as latitudes.

A comunhão eclesial nasce do encontro 
com o Filho de Deus, Jesus Cristo, que, 
no anúncio da Igreja, chega aos homens e 
cria comunhão com Ele mesmo, com o Pai 
e o Espírito Santo (cf. 1Jo 1,3). O Cristo 
estabelece a nova relação entre o homem e 
Deus. Ele nos revela que Deus é amor (1Jo 
4,8), e ensina-nos, ao mesmo tempo, que 

a lei fundamental da perfeição humana e, 
portanto, da transformação do mundo, é o 
Mandamento Novo do Amor.

A Igreja torna-se “comunhão” a partir da 
Eucaristia, em que Cristo, presente no pão 
e no vinho, com o seu sacrifício de amor, 
edifica a Igreja como seu corpo unindo-nos 
ao Deus-Uno e Trino e entre nós (cf. 1Cor 
10,16s).

Não podemos reservar para nós o amor 
que celebramos no Sacramento. Por sua na-
tureza, ele pede para ser comunicado a todos. 
Aquilo de que o mundo tem necessidade é do 
amor de Deus, é de encontrar Cristo e acre-

ditar n’Ele (nº 84). Por 
isto a Eucaristia é fonte 
e ápice não só da vida 
da Igreja, mas também 
da sua Missão. Uma 
Igreja autenticamen-
te eucarística é uma 
Igreja missionária. O 
que vimos e ouvimos, 
nós agora anunciamos 
a vocês, para que vocês 
estejam em comunhão 
conosco (1Jo 1,3).

(Trechos da Mensagem de S.S. Papa 
Bento XVI para o Dia mundial das Mis-
sões - 24 de outubro de 2010)

“Missão e Partilha” é o tema da Cam-
panha Missionária deste ano. A coleta na-
cional será no Dia das Missões, 23 e 24 de 
outubro. A coleta feita no Brasil, por meio 
do envelope enviado pelas Pom (Pontifícias 
Obras Missionárias) a cada comunidade é 
destinada ao Fundo Mundial de Solidarie-
dade Missionária para financiar projetos de 
evangelização em diversas frentes.

A Farmácia Comunitá-
ria São Camilo de Lélis, da 
Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção, necessita de doa-
ção de medicamentos.

“Pedimos aos médicos e re-
presentantes de laboratórios 
que doem amostras grátis para 
que possamos melhor atender 
nossos irmãos”, afirma Cida 

Missa Votiva ao Espírito Santo
Voltou a ser celebra-

da, sempre na segunda 
segunda-feira de cada mês, 
a Missa votiva ao Espíri-
to Santo, na Igreja Matriz 
Auxiliar, às 19h.

A celebração da Mis-
sa Votiva foi interrompida 
no mês de julho, quando 
a Igreja Matriz Auxiliar 
ficou ocupada nesse mes-
mo dia e horário, para a 

realização do Seminário 
de Vida no Espírito, pro-
movido pela Renovação 
Carismática Católica; e 
permaneceu suspensa em 
agosto devido à Festa da 
Padroeira.

A Missa Votiva retor-
nou no dia 13 de setembro, 
quando foi presidida pelo 
Vigário Paroquial Padre 
Ricardo Mota.

Lopes, responsável pela 
Pastoral da Saúde.

Também podem ser doa-
dos quaisquer medicamentos 
que estejam dentro do prazo 
de validade e dentro de ade-
quadas condições de uso.

As doações podem ser 
feitas na Secretaria Paro-
quial (de segunda a sexta-

feira,das 9às12h e das13h 
às 18h; e aos sábados,das9h 
às 12h) ou na Farmácia, no 
horário de atendimento (de 
segunda a sexta-feira, das 
14h às 17h, na antiga Casa 
Paroquial).

Os medicamentos são 
doados apenas mediante re-
ceita médica.

XXVII Louvor do Vicariato Lagos
Será realizado,no dia 7 de novembro, domin-

go, o XXVII Louvor do Vicariato Lagos. O evento 
terá como tema “Unidos por Tua Palavra, recons-
truiremos as muralhas”, e como lema “Proclama a 
Palavra, anuncia a Boa Nova”.

Na programação, pregações, Adoração ao San-
tíssimo Sacramento, momentos de oração e Mo-
mento Mariano.

O encerramento será com Santa Missa presidi-
da pelo Arcebispo Dom Frei Alano Maria Pena, OP.

Pe. Ricardo Mota
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Ordem Franciscana Secular em Cabo Frio

Antes denominada de Or-
dem Terceira de São Fran-
cisco, a Ordem Franciscana 

Secular tem suas origens no século 
XIII, quando leigos manifestaram 
o desejo de seguir os passos de São 
Francisco de Assis, seu fundador 
e fonte de inspiração. A missão da 
OFS, preferencialmente, é atender 
à família, ao mundo do trabalho, à 
promoção da justiça, defesa da eco-
logia e à inserção nas pastorais. É 
uma escola de cidadania, de santi-
dade e um celeiro de vocações reli-
giosas e sacerdotais. Por sua vez, a 
formação de um franciscano secular 
compreende um período de inicia-
ção, de formação inicial e a forma-
ção permanente. 

As principais atividades realiza-
das são visitas aos enfermos e ora-
ções em casas de famílias. Além 
disso, o grupo também se reúne 
para adoração e reflexão da Palavra. 
A coordenadora da Ordem de Cabo 
Frio, Aparecida Grego, afirma que 
atualmente a Ordem tem poucos 
integrantes, e que é necessário ter 
dom e perseverança. “Precisamos 
considerar a questão da vocação. 
É necessário ter dom para perma-
necer nesta caminhada. Eu tenho 
confiança de que, enquanto houver 
irmãos, o movimento vai continuar 
existindo. Estaremos lutando para 
que esse ideal de São Francisco não 
morra.” 

A relação com a Igreja é essen-
cial, não há divisão. Segundo Apa-
recida, quando a Ordem precisa de 
algo ou quando preparam a progra-
mação anual, procuram, primeira-
mente, ao Pároco, pois é preciso que 

a Igreja tome conhecimento de tudo 
o que acontece na Fraternidade.

Aparecida Grego também relata 
a imensa transformação que aconte-
ceu em sua vida a partir do momen-
to em que se tornou franciscana: 
“Olho pra trás e vejo que não tem 
volta. Ou eu afundo ou eu sigo. Sou 
outra pessoa. A transformação vai 
acontecendo sem que a gente per-
ceba, você vai mudando sem sentir. 
Quando paramos para analisar, ve-
mos quanta coisa mudou...”

Ela diz que a atitude do fran-
ciscano tem que ser como a de São 
Francisco de Assis. “Se eu sou fran-
ciscana, eu tenho que assumir uma 

postura parecida com a do meu 
fundador. Eu tenho que querer o 
que ele quis e ser feliz com esse jeito 
de ser. A essência da espiritualidade 
está nas coisas mais simples da vida. 
Não tem outro caminho” - finaliza.

Para participar da Ordem Fran-
ciscana Secular e obter mais in-
formações, é necessário procurar 
a Secretaria Paroquial e entrar em 
contato com a coordenadora. Os 
menores de idade podem partici-
par através da JUFRA – Juventude 
Franciscana – que possui função se-
melhante à da Catequese. 

Pesquisa: http://www.ofs.org.br

Oração de
São Francisco de Assis
Senhor, 
fazei-me instrumento de vossa paz. 
Onde houver ódio, 
que eu leve o amor, 
Onde houver ofensa, 
que eu leve o perdão, 
Onde houver discórdia, 
que eu leve a união, 
Onde houver dúvida, 
que eu leve a fé, 
Onde houver erro, 
que eu leve a verdade, 
Onde houver desespero, 
que eu leve a esperança, 
Onde houver tristeza, 
que eu leve a alegria, 
Onde houver trevas, 
que eu leve a luz. 

Ó Mestre, 
fazei que eu procure mais
consolar que ser consolado; 
compreender que ser 
compreendido, 
amar, que ser amado. 
Pois é dando que se recebe
é perdoando que se é perdoado 
e é morrendo que se nasce 
para a vida eterna...

Programação do dia 4/10: 
Às 7h30min – Santa Missa na 

Igreja Matriz Histórica 
Às 10h – Bênção dos Animais 

em frente ao Convento de Nossa 
Senhora dos Anjos 

Às 19h – Santa Missa de São 
Francisco, no Convento 

O Grupo Garra apresentará a 
peça teatral “São Francisco e a 

perfeita alegria”, no dia 8, sexta-
feira, às 20h, no Teatro Cacilda 
Santa Rosa. A entrada será 1Kg 
de alimento não perecível, que 
será destinado ao Movimento 

Social Dispensário.

Paróquia 
lembra dia de 
São Benedito

A Igreja de São Benedito,no bairro da Passa-
gem, foi criada por meio da provisão de 9 de abril 
de 1761, que autorizou o morador de Cabo Frio, 
João Botelho da Ponte, a construira Igreja de São 
Benedito e doou o patrimônio de uma “morada 
de casas e os foros de outras que se fizeram em 
terreno pertencente a mesma capela” para sua 
conservação. Falecido o fundador, os moradores 
do bairro tomaram para si a administração do 
templo, onde faziam celebrar o Santo Ofício nos 
dias de preceito. 

Atualmente, há, na Igreja de São Benedi-
to, no bairro da Passagem, celebração da Santa 
Missa, na segunda quinta-feira de cada mês, às 
19h30min; Culto seguido de louvor às quartas-
feiras, às 19h30min; e reuniões da Legião de 
Maria, às quartas-feiras, às 16h.

Um dos santos mais queridos e cuja devoção é mui-
to popular no Brasil. Cultuado inicialmente pelos escra-
vos negros, por causa da cor de sua pele e de sua origem 
- era africano e negro -, passou a ser amado por toda a 
população como exemplo da humildade e da pobreza.

Benedito Manasseri nasceu em 1526, na pequena 
aldeia de São Fratelo, em Messina, na ilha da Sicília, 
Itália. Era filho de africanos escravos vendidos na ilha. 
O seu pai, Cristóforo, herdou o nome do seu patrão, e 
tinha se casado com sua mãe, Diana Lancari. O casa-
mento foi um sacramento cristão, pois eram católicos 
fervorosos. Considerados pela família à qual perten-
ciam, quando o primogênito Benedito nasceu foram 
alforriados junto com a criança, que recebeu o sobre-
nome dos Manasseri, seus padrinhos de batismo.

Cresceu pastoreando rebanhos nas montanhas da 
ilha e, desde pequeno, demonstrava apego a Deus e 
à religião. Aos 21 anos de idade, ingressou entre os 
eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis, fun-
dada por Jerônimo Lanza sob a Regra franciscana, em 
Palermo, capital da Sicília. E tornou-se um religioso 
exemplar, primando pelo espírito de oração, pela hu-
mildade, pela obediência e pela alegria numa vida de 
extrema penitência.

Na Irmandade, exercia a função de simples cozi-
nheiro, era apenas um irmão leigo e analfabeto, mas 
a sabedoria e o discernimento que demonstrava fize-
ram com que os superiores o nomeassem mestre de 
noviços e, mais tarde, foi eleito o superior daquele 
convento. Mas quando o fundador faleceu, em 1562, o 
papa Paulo IV extinguiu a Irmandade, ordenando que 

O “santo mouro” todos os integrantes se juntassem à verdadeira Ordem 
de São Francisco de Assis, pois não queria os eremitas 
pulverizados em irmandades sob o mesmo nome.

Todos obedeceram, até Benedito, que sem pesta-
nejar escolheu o Convento de Santa Maria de Jesus, 
também em Palermo, onde viveu o restante de sua 
vida. Ali exerceu, igualmente, as funções mais humil-
des, como faxineiro e depois cozinheiro, ganhando 
fama de santidade pelos milagres que se sucediam por 
intercessão de suas orações.

Eram muitos príncipes, nobres, sacerdotes, teólogos 
e leigos, enfim, ricos e pobres, todos se dirigiam a ele 
em busca de conselhos e de orientação espiritual segu-
ra. Também foi eleito superior e, quando seu período na 
direção da comunidade terminou, voltou a reassumir, 
com alegria, a sua simples função de cozinheiro. E foi na 
cozinha do convento que ele morreu, no dia 4 de abril 
de 1589, como um simples frade franciscano, em total 
desapego às coisas terrenas e à sua própria pessoa, ape-
nas um irmão leigo gozando de grande fama de santi-
dade, que o envolve até os nossos dias.

Foi canonizado em 1807, pelo papa Pio VII. Seu 
culto se espalhou pelos quatro cantos do planeta. Em 
1652, já era o santo padroeiro de Palermo, mais tarde 
foi aclamado santo padroeiro de toda a população 
afro-americana, mas especialmente dos cozinheiros e 
profissionais da nutrição. E mais: na igreja do Conven-
to de Santa Maria de Jesus, na capital siciliana, venera-
se uma relíquia de valor incalculável: o corpo do “santo 
Mouro”, profetizado na infância e ainda milagrosamen-
te intacto. Assim foi toda a vida terrena de são Benedi-
to, repleta de virtudes e especiais dons celestiais pro-
vindos do Espírito Santo.Procissão com a imagem de São Benedito

Igreja de 
São Benedito, 

no bairro 
Passagem
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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
Outubro

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 20 - segunda-feira 
20h: Ultreia
Local: Salão Social

Dias 22, 23 e 24/10 
- Retiro Masculino

Dias 05, 06 e 07/11 
- Retiro Feminino
 
Inscrições na Cantina Mãe 
Rainha após as Santas Missas

E C C
Dia 9 – sábado
Baile dos Anos 70 e 80
Local: Sociedade Musical 
Santa Helena

Dia 31 - domingo
Dia de Convivência para os 
casais

Evangelizar constitui a missão 
da Igreja, sua identidade e sua pró-
pria razão de ser.O Senhor Jesus dá 
aos seus discípulos, a Igreja nascen-
te, o mandato desta missão: “Ide, 
pois,fazei discípulos entre todas as 
nações,e batizai-os em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo.Ensinai-
as a observar tudo o que vos tenho 
ordenado. Eis que estou convosco 
todos os dias, até o fim dos tempos” 
(Mt 28, 19-20)

A Igreja existe para anunciar e 
ensinar, para ser testemunha da gra-
ça, reconciliar a humanidade com o 
Pai misericordioso e perpetuar o sa-
crifício de Cristo na Santa Missa, me-
mória de Sua Paixão,morte e glorio-
sa ressurreição. A origem da missão 
da Igreja está na missão do Filho e 
do Espírito Santo,enviados pelo Pai 
ao mundo.

A atividade missionária da 
Igreja iniciou-se na madrugada do 
domingo de Páscoa, quando Maria 
Madalena e outras mulheres foram 
ao túmulo de Jesus e o encontraram 
vazio. Logo ouviram a alegre notícia; 
“Não vos assusteis! Procuras Jesus, 
o nazareno, aquele que foi crucifi-
cado? Ele ressusitou! Não está aqui! 
Vede o lugar onde o puseram! Mas 
ide, dizei a seus discípulos e a Pedro: 
‘Ele vai à vossa frente para a Galiléia. 
L áo vereis,como ele vos disse!” (Mc 
16, 6b-7). Maria Madalena correu ao 
encontro dos discípulos e anunciou-
lhes a notícia da ressurreição de 
Jesus. Em Pentecostes, começou a 
missão de anunciar o reino de Deus 
a todos os povos da terra, missão 
que permanece até hoje. Após vin-
te séculos, existem ainda povos não 
ouviram o anúncio de Jesus Cristo. 
Mesmo em nossas cidades existem 
pessoas, ambientes e culturas que 
não conhecem a Boa Nova.

Através da ação da Igreja, a Pala-
vra de Deus se difunde no mundo.O 
Livro dos Atos dos Apóstolos narra a 
história das primeiras comunidades 
e a ação dos Apóstolos, principal-
mente dos apóstolos Pedro e Paulo. 
Nos Atos dos Apóstolos, se lê que a 
Palavra crescia e se multiplicava. De-
sejava, assim, anotar que cresciam e 
se multiplicavam os que ouviam a 

Palavra, acolhiam-na e se tornavam 
discípulos de Jesus.

Jesus é o missionário do Pai. 
A missão que ele confia aos seus 
discípulos é a sua mesma missão. 
É, nele, pois, que o discípulo mis-
sionário tema fonte permanente 
do seu ardor missionário e a sa-
bedoria profética para anunciar 
o Evangelho da vida. O encontro 
com Cristo Vivo,missionário do 
Pai, como experiência pessoal 
na comunidade de fé, alimenta o 
missionário e reaviva permanente-
mente o seu ardor.

Foi o que aconteceu coma sa-
maritana (cf. Jo 4, 1-26) e com os 
primeiros discípulos (cf. Jô 1, 19-
51). A experiência do encontro com 
Cristo muda radicalmente a vida, 
como aconteceu com Zaqueu (cf. 
Lc 19, 1-10) e Paulo (cf. At9, 1-22). 
É uma experiência única, muito bo-
nita, que precisa ser comunicada, 
compartilhada.

Na Eucaristia, nós nos encon-
tramos com Cristo de modo muito 
especial. É na Eucaristia que a mis-
são encontra sua razão de ser, sua 
identidade. É alimentada por ela 
que a missão se compreende como 
prolongamento da ação do próprio 
Cristo e nunca como proselitismo, 
propaganda ou coisa de mercado. 
A Eucaristia é também o objeto 
profundo da missão: fazer com que 
todos tornem discípulos de Jesus, 
realizando o encontro pessoal com 
ele e vivendo unidos a ele.

A missão é,para a Igreja,o pri-
meiro e mais importante serviço 
que ela presta ao ser humano.
Nenhum membro da Igreja está 
dispensado da missão. Os pais, 
as famílias,os jovens, todos são 
missionários. As dioceses e as pa-
róquias devem desenvolver uma 
ação planejada e preparar seus mis-
sionários com cuidado. Para atingir 
a todos,são necessárias comunida-
des de envio,de acolhida e de com-
promisso com a defesa da dignida-
de humana, com a preservação da 
vida e coma salvação de todos.

(Texto extraído do livro “Sou 
Católico.Vivo a minha fé”,da CNBB

01 – Sebastião Bezerra Bonfin, Maria Neci de Souza, Carmen Tereza da Silva  
 Siqueira, Nailda Batista Duarte, Hermenegildo dos Santos Coelho, Nildivânia  
 Braga da Silva, Karina Soares Alves

02 – Antônio E. Ferreira, Maria Nilda Neves Perez

03 – Adelma Barreto Pinto, Therezinha de Jesus Tavares Monteiro

04 – Judith Maria Ribeiro Fieschi Lavagnino, Francisco Rufino Calixta, Thereza  
 Cristina Di Jorio Vieira, Silvia Rohem Goulart

05 – Leide Cardoso, Irene de Souza Galvão, Marlene Trindade Braga, Sérgio Luiz  
 Costa Filho, Vânia Reis de Souza

06 – Semeão Pereira da Silva, Waltéa Pereira Marins, Elza Cabral Barreto, Maria F.  
 Tereza F. Terra, Maria Inês Valentim Alberto

07 – Maria da Penha Ribeiro Barreto, João Santucci Sobrinho

08 – Alfredo Luis Nogueira Gonçalves

09 – Eliane Maria Silva do Nascimento, Heloísa Gomes Macedo

10 – Lizimar Neri da Silva Rispoli, André Henrique dos Santos Francisco

11 – Jorgiléa Oliveira Nunes, Maria de Nazaré P. de Castro, Simone Freire Cabral

14 – Vera Lúcia dos Santos Garcia, Jandira Alves da Silva

15 – Manoel José de Souza Ramos, Leandro da Costa Fonseca

16 – Rosa Venetillo Rocha, Terezinha de Jesus da Silva Sherman, Fernando José de  
 Souza Ferreira, Máximino Faria Barbeito, Marilda Viana de Abreu

17 – Eliane de Araújo Costa, Rodolfo dos Santos Sampaio

19 – Francisco Sérgio da Silva Cunha, Maria da Salette Rosa da Cunha, Sandra  
 Rodrigues dos Santos Tardelli, Júlio da Conceição Silveira, Eduardo Rosa de  
 Andrade, Andrea Chaves Loyola Vidal

20 – Lívio da Silva Neves, Luiz Walter G. Trindade, Inês Maria da Conceição Brito,  
 Nayanne Novaes Carvalho

21 – Jenner Antônio dos Santos

22 – Marcone Felix Barbosa, Luiz Carlos Maciel de Oliveira, Ana Lúcia Mota Gaiote

23 – Amália M. Marques Diniz, Maria Auxiliadora Rodrigues Maciel, Rafaela Rocha  
 de Oliveira

24 – José Américo de A. Bitencourt, Léa Medeiros da Silva, Paulo Henrique Cirico

25 – Valdir dos Santos Teixeira

26 – Edilma Guimarães de Mello

27 – Maria José R. Perissé Alfradique, Edgar Torres, Luis Gonzaga de Lima

28 – Hércules Antônio de S. Teixeira, Maria Alice Passos de Souza

29 – Bárbara de Montis Nogueira, Bernadete Marques dos Santos, Priscila Siqueira  
 S.M. Miranda

30 – Aldenir Lima Pimentel, Janecéia Bernado do N. Manoel, Maria Carolina  
 Dalboni Lemos Amaral, Luciene Barbosa da Silva

31 – Lourdes Fernandes Ambrósio, Fátima Araújo Macedo Fonsêca, Jaqueline  
 Fonseca Pinto

Retiro anual do setor Lagos
Foi realizado nos dias 11 e 12 de setem-

bro, no Hotel Vilarejo, em Rio das Ostras, o 
Retiro Anual das Equipes de Nossa Senhora 
do Setor Lagos.

Em um clima de muita espiritualidade, 
o evento foi presidido, mais uma vez, pelo 
Monge Beneditino Dom Bento de Lyra 
Albertin, tendo como tema o “Casamento, 
Sacramento do dia-a-dia”, que levou os ca-
sais a uma reflexão sobre a importância da 
procura incessante da valorização do Sacra-
mento do Matrimônio, como a única forma 
de preservação das Famílias e, consequen-
temente, da salvação da humanidade.

Dia Nacional da Juventude

O Setor Juventude da 
Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção já se prepara para 
participar do Dia Nacional 
da Juventude (DNJ), dia 
24 deste mês, com o tema 
“Bom mestre, que devo 
fazer para alcançar a vida 
eterna?” (Mc 10,17).

Este ano o evento será 
realizado no Colégio Ce-
necista Alberto Torres, no 

município de Itaboraí, com 
presenças de: Dom Frei 
Alano Maria Pena, OP, 
Arcebispo Metropolitano 
de Niterói; Dom Roberto 
Ferreria Paz, Bispo Auxi-
liar; Pe. Dudu e Pe. Cláudio 
Lima; Comunidade Servir 
e DJ Ronald. Após a San-
ta Missa, haverá show de 
encerramento com a Banda 
Dominus.

Mais de 100 jovens participaram do En-
contro de Adolescentes com Cristo (EAC), 
no dia 5 de setembro, no Instituto Mater 
Coeli. O evento foi encerrado com Santa 
Missa na Igreja Matriz Auxiliar.

No próximo dia 15 de outu-
bro, na cidade de Belo Horizon-
te, estarão sendo empossados, 
como novo Casal Responsável 
pelo Setor Lagos, os nossos 
queridos Cristiane e Vitor. Que 
o Espírito Santo possa acompa-
nhá-los nesta missão e que eles 
possam merecer dos equipistas 
de nosso Setor, todo o carinho 
e dedicação que sempre nos fo-
ram dispensados. 

Nesta oportunidade, gos-
taríamos de manifestar a nossa 
felicidade por estes três anos 
em que estivemos responsá-
veis pelo Setor, dividindo com 
nossos irmãos a alegria de per-
tencermos a um Movimento tão 
significativo para o crescimento 
espiritual dos casais.

Agradecer seria muito pou-
co por todos os esforços e em-
penhos que os casais nos dedi-
caram, para que pudéssemos 
cumprir com a nossa missão, 

Setor tem novo casal responsável

dentro dos objetivos propos-
tos pelo Movimento. A todos a 
nossa eterna gratidão e, mais 
particularmente, aos casais que 
caminharam mais próximos de 
nós, na composição do colegia-
do, aos casais que dirigiram a 
Experiência Comunitária e  a Pi-
lotagem das novas equipes e a 
Tereza e Reizinho, incansáveis e 
sempre prontos a servir, em to-
dos os momentos em que foram 
solicitados, que Deus os aben-
çoe nesta nova missão como 
novo Casal Responsável da Re-
gião Rio IV .

Que a Paz do Senhor e o 
Amor de Maria estejam e per-
maneçam sempre com todos 
vocês e um pedido muito espe-
cial: que estejam sempre dispo-
níveis e dispostos a contribuir 
com o Novo Casal Responsável 
pelo Setor, para que o tão que-
rido Movimento das Equipes 
de Nossa Senhora continue a 
cumprir com a sua verdadeira 
missão, de conduzir os casais à 
santidade.

Letícia e Laudir
Casal Responsável do Setor Lagos

A Igreja existe para ser 
missionária

Jovens em dia de evento

Cristiane e Vítor Letícia e Laudir
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ESPECIAL ESPECIAL

Nossa Senhora Aparecida: Padroeira do Brasil

Dia 12 de outubro na Paróquia Nossa Senhora da Assunção
Às 7h30min – Santa Missa na Igreja Matriz Histórica 
Às 16h – Concentração de crianças da Paróquia no Morro da Guia. 
As crianças conduzirão a imagem de Nossa Senhora Aparecida do Morro da Guia até 
a Nova Igreja Matriz 
Às 19h – Santa Missa na Nova Igreja Matriz

Porto do Itaguaçú – Iesse local, antigamente conhecido como Bairro das Pedras, na curva do Rio 
Paraíba do Sul, foi encontrada a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e por isso recebe 
grande número de visitantes. Pode-se chegar até lá em um passeio de charrete e ainda subir ou des-
cer o Rio Paraíba do Sul, em passeio de balsa. 

Mirante da Torre – Fica no 18º andar da Torre Brasília. Do local, é possível observar grande parte 
do Vale do Paraíba, bem como oferece visão privilegiada do Rio Paraíba. No local há painéis pintados 
em aquarela que mostram em uma linha do tempo, a história da cidade de Aparecida e um panorama 
do crescimento do Santuário. 

  
Morro do Cruzeiro – Ali acontece, toda sexta-feira da Quaresma, a tradicional Via-Sacra. Em todo 

o itinerário há painéis artísticos que lembram os passos da Paixão do Senhor. Conta com as 14 esta-
ções da Via Sacra, em estilo neoclássico, elaboradas em bronze pelo artista Adélio Sarro. Com caminho 
asfaltado, o Morro do Cruzeiro é uma rota de peregrinação, proporcionando uma bela vista da cidade. 

O Morro do Cruzeiro possui 685 metros de altitude, com uma enorme cruz moldada em aço, que 
mede 23 metros de altura e pesa 25 toneladas, representando o símbolo das missões Na parte poste-
rior fica o sepulcro com a imagem do Cristo Morto. 

O grande Cruzeiro Comemorativo dos 500 anos de Evangelização do Brasil é uma concepção do 
artista plástico Cláudio Pastro. 

Morro do Presépio – Na área de 7.345 metros quadrados do Morro do Presépio é possível obser-
var um campo de pastores com suas ovelhas, a trilha dos Reis Magos, os anjos do anúncio do nasci-
mento de Jesus, e uma grande estrela suspensa sobre raios de mais de dez metros de altura. Oferece 
várias atrações: gruta, cascatas, lago, mirante e mais de 60 imagens. 

Passarela da Fé – oferece acesso entre a Matriz Basílica, mais conhecida como Basílica Velha, e o 
Santuário Nacional, conhecida por Basílica Nova. A construção de concreto é mais uma homenagem 
a Nossa Senhora da Conceição Aparecida e, por isso, temo o formato de ‘S’, de Santa. 

Museu Nossa Senhora Aparecida – Toda a sua coleção foi reunida a partir de coleta de objetos 
pela região, com destaque para as peças indígenas. O Museu chega a receber cerca de 300 mil pes-
soas por ano. 

Memorial Padre Vítor Coelho – Situa-se na Praça da Basílica Velha. No local é possível conhecer 
a história dos Missionários Redentoristas na cidade de Aparecida, mais particularmente a história de 
um deles, Padre Vítor Coelho de Almeida. É também no Memorial que uma pequena capela, de estilo 
gótico construída em 1926, abriga, no piso superior, o túmulo do Padre Vítor. 

O espaço abriga, ainda, o Museu de Santo Afonso, que contém grande acervo da história reden-
torista. 

Funcionamento: Segunda-feira: 9h às 12h30 – 13h30 às 16h30; Terça-feira: não funciona; Quarta-
feira: 9h às 12h30 – 13h30 às 16h30; Quinta-feira: 9h às 12h30 – 13h30 às 17h; Sexta – feira: 9h às 
12h30 – 13h30 às 17h30; Sábado: 8h às 18h; Domingo: 7h30 às 16h30. 

Durante semana há somente visitação ao Túmulo do Pe. Vítor Coelho de Almeida e ao orquidário. 
Aos finais de semana visitação também ao Museu de Arte Sacra. 

Pontos de Visitação

Missas: 
Santuário Nacional 
(Basílica Nova) 
Sábado: 6h30 - 9h - 
10h30 - 12h - 16h - 18h 
Segunda à sexta: 7h - 9h 
- 10h30 - 12h - 16h 
Domingo: 5h30 - 8h - 
10h - 12h - 14h - 16h 
- 18h 
Matriz Basílica 
(Basílica Velha)
Segunda, Quarta e 
Quinta: 7h e 18h 
Terça: 7h, 16h (missa dos 
doentes) e 18h 
Sexta: 7h, 18h e 19h30 
Sábado: 15h e 19h30 
Domingo: 19h30

A majestosa histó-
ria de Nossa Se-
nhora Aparecida 
começa em 12 

de outubro de 1717, quando 
três pescadores, Domin-
gos Garcia, Felipe Pedroso 
e João Alves, pescavam no 
Rio Paraíba, numa época 
escassa de peixe.

Após jogarem suas redes 
e, sucessivamente, volta-
rem vazias, eles encontra-
ram uma imagem de Nos-
sa Senhora da Conceição. 
Primeiro foi encontrado 
somente o corpo, logo de-
pois, a cabeça também foi 
localizada. Depois da pes-
ca da Imagem, a pesca de 
peixe foi tão abundante que 
os pescadores e seus fami-
liares deram conta do mi-
lagre.

A Imagem peregrinou 
entre 1717 e 1732, nas pa-
ragens do Ribeirão de Sá, 
Ponte Alta e Itaguaçu. Em 
1732, Filipe Pedroso, deu a 
imagem a seu filho Atha-
násio, que lhe construiu o 
primeiro oratório aberto ao 
público. Ali aconteceu o 
milagre das velas que des-
pertou maior expansão na 
devoção a Nossa Senhora 
da Conceição sob o novo tí-
tulo de Aparecida.

Com o aumento da devo-
ção, o então vigário da cida-
de de Guaratinguetá teve de 

providenciar a aprovação da 
devoção em Nossa Senhora 
Aparecida pelas autoridades 
da Igreja para a construção 
de do primeiro templo em 
louvor à Mãe Parecida.

A primeira Igreja foi 
construída em 1745 no 
Morro dos Coqueiros, que 
acolheu multidões durante 
145 anos. Era de taipa e pi-

lão e não resistiu ao tempo. 
A segunda, que a substituiu, 
e que ainda existe, foi inau-
gurada em 1888, é a Ma-
triz Basílica, popularmente 
chamada Basílica Velha.

Em 1980, a Basílica 
Nova, maior Santuário 
mariano do mundo, foi 
consagrada pelo Papa João 
Paulo II.

Jaqueline do Couto

“A minha devoção a Nossa Senhora 
Aparecida começou quando conheci a 
história da sua aparição. Achei muito 
interessante como ela desejou surgir 
no nosso país. Acredito que veio para 
nos mostrar que Deus não faz distin-
ção entre pessoas, que o seu amor é 

para todos, independente de cor e posição social. A maneira 
que procuro manter a minha devoção é através da oração do 
Terço e colaborando com a manutenção do seu Santuário 
em Aparecida.”

Neila Márcia Souza Senos

“Minha devoção a Nossa Senhora, 
começou quando tinha 15 anos, pois 
tinha crises horríveis de bronquite e a 
minha mãe pediu sua intercessão para 
minha cura . Fui curada e passei a ser 
devota de Nossa Senhora Aparecida. 
Todos os dias, às 18h, paro tudo o que 
estou fazendo e rezo o Terço Mariano 
com muita devoção, entregando todas as minhas necessida-
des nas mãos de Nossa Senhora. Tenho o meu oratório em 
casa, uma imagem na mesa do meu trabalho e, sempre que 
vejo necessidade, recorro a ela e peço que passe na frente. 
Além disso, todos os anos vou ao Santuário de Aparecida 
do Norte, para agradecer por tudo que já alcancei.”

Dia 12 de outubro

A Festa da Padroeira do 
Brasil já foi celebrada em di-
versas datas, mas a CNBB, 
em sua Assembleia Geral de 
1953 determinou que a festa 
fosse celebrada definitiva-
mente no dia 12 de outubro. 

Por ocasião da visita do 
Papa João Paulo II ao Bra-

Pesquisa: Jéssica de Oli-
veira e Lia Navarro

Fonte e Fotos: Assessoria 
de Comunicação do San-
tuário Nacional de Nossa 

Senhora Aparecida

sil, foi promulgada a Lei 
6.802, de 1980, “declarando 
feriado federal o dia 12 de 
outubro para o culto públi-
co e oficial a Nossa Senhora 
Aparecida”.

Com relação ao aspec-
to religioso, a Festa tem o 
objetivo de reviver o início 
dessa devoção em outubro 
de 1717, com o aparecimen-
to da imagem no Rio Para-
íba do Sul.
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por José Antunes Gonçalves SANToS Do MÊS
Setembro

Irmãos e irmãs.
Apraz-nos (dá-nos prazer), continu-

armos relatando a história da nossa Igre-
ja em Cabo Frio, de forma a levar ao co-
nhecimento dos irmãos, e de quem mais 
interessar possa, tudo que se acha docu-
mentado em seus registros. Temos como 
importante para todos nós, sobretudo 
para aqueles irmãos que já caminham a 
mais tempo em nossa Igreja, relembrar a 
história. Quão interessante e agradável 
estarmos lembrando o passado!

Embora estejamos aqui lembran-
do acontecimentos de irmãos, e de 
autoridades de nossa Igreja, que já fo-
ram chamados por Deus, não deixam 
também de ser parte da história. Estão 
registrados!

Assim é que, no dia 19.08.1958 fa-
leceu no Rio de Janeiro, onde se encon-
trava internado, o Prefeito de Cabo Frio, 
Sr. Nicanor Pereira do Couto, tendo sido 
muito sentida a sua morte, posto que 
era considerado como pessoa de trato 
sempre muito respeitoso para com a 
população, fiel à Igreja, e como tal sem-
pre muito atencioso com os Sacerdotes, 
com devotado apreço pelas necessi-
dades da Igreja, principalmente, muito 
colaborando com as obras do Hospital 
de Santa Izabel, conforme já havíamos 
noticiado na matéria do Jornal de Julho, 
que o referido Prefeito muito contribuiu 
com as obras do Hospital, destacando-
se      durante seu mandato a construção 
da “clausura” para as Irmãs de Caridade 
que à época residiam no Hospital, admi-
nistrando toda a parte de enfermaria, e 
assistência à “maternidade”, assim como 
assistência espiritual tão necessária aos 
doentes.

Foi o Prefeito Nicanor Couto, sem 
dúvida, um benfeitor nessa parte de 
atendimento tão necessário à popu-
lação, e com certeza, escolhido para 
a nobre missão de Prefeito que Deus 
lhe confiou. Aqui, lembramos a Palavra 
do Senhor, que nos diz: (Evangelho de 
São João, 15,16) “Eu vos escolhi a vós e 
vos constituí para que vades e produ-
zais fruto, e o vosso fruto permaneça”. 
Assim acreditamos! E não por menos, 
encontramos registrado no Livro Tom-
bo “Perdemos um grande benfeitor e 
amigo. Que Deus lhe dê a paz eterna!”

Também registrado que, com a va-
cância do cargo face o falecimento do 
Prefeito Nicanor Couto, assumiu o car-
go Eugênio Ribeiro dos Santos, que, no 
dia 26.08.1958 enviou comunicado ao 
Padre Vigário, à época, Frei Adjuto, co-

locando-se à sua disposição, conforme 
está escrito: “Tenho a honra de comu-
nicar a Vossa Excelência que no dia 
26.08.1958 assumi a vaga decorrente 
do falecimento do Prefeito Nicanor 
Pereira do Couto, sendo que, no de-
sempenho do meu exercício, coloco-
me à disposição de Vossa Excelência, 
aproveitando a oportunidade para 
apresentar, respeitosamente, meus 
protestos de estima e distinta consi-
deração” (assinado: Eugênio Ribeiro 
dos Santos – Prefeito).

Vemos aqui, e é bom que obser-
vemos, e registremos, que nos tem-
pos idos, os Prefeitos e as Autorida-
des, como o Governador do Estado, a 
época, dispensavam grande atenção à 
Igreja, e isso, com certeza, justificando-
se, pelo muito que a Igreja também 
colaborava com a municipalidade com 
suas obras sociais, conforme ainda 
hoje acontece quanto ao atendimento 
às comunidades mais carentes.

Também é de se relatar, a morte 
do Santo Padre, Papa Pio XII, ocorrida 
em 09.10.1958, conforme está escrito: 
“um dos Papas mais estimados e ve-
nerados no mundo; um dos maiores 
Pontífices da Igreja. Morreu aos 82 
anos de idade. Exerceu o Pontificado 
por 19 anos; 7 meses e 7 dias”. As ce-
rimônias fúnebres se prolongaram por 
9 dias, como é de praxe quando falece 
um Pontífice. Na época do falecimento 
do Papa Pio XII estavam programados 
na cidade de Cabo Frio, os festejos 
pela vitória das eleições do novo Pre-
feito, festejos que foram cancelados 
em respeito ao luto pelo falecimento 
do Papa, ato que foi comunicado ao 
Vigário da Paróquia nestes termos: “A 
Coligação Popular Nacionalista pede 
aos seus valorosos componentes, que 
em virtude do falecimento, nesta ma-
drugada, de Sua Santidade o Papa Pio 
XII, Chefe do Estado do Vaticano, que 
seja respeitado o luto oficial, ficando 
suspensas as manifestações progra-
madas pela grande vitória do Pleito 
Municipal. Assim sendo, oportuna-
mente, serão comunicadas as datas 
para os festejos. Pela Coligação, assi-
nam: Wilson Mendes; Julio Novellino; 
Rubem Barbosa  e  Omar Fontoura”. 

Como se disse, havia grande res-
peito para com a Igreja, a Casa de 
Deus, tempos que auguramos, tenham 
continuidade em nossos dias. Louvado 
seja o Senhor Deus por todo “bem” que 
realizemos! Amém.

X X X I I I

01 – Santa Teresinha do Me-
nino Jesus (de Lisieux)

02 – Santo Anjo da Guarda
03 – São Dionísio Areopagita
04 – São Francisco de Assis
05 – São Benedito, o Negro
06 – São Bruno
07 – Santa Osita
08 – São João Calábria
09 – São João Leonardo
10 – São Francisco Borja (ou 

Bórgia)
11 – Santo Alexandre Sauli
12 – São Guido de Anderlecht
13 – São Daniel e companhei-

ros
14 – São Calisto I
15 – Santa Tereza dÁvila
16 – Santa Margarida Maria 

Alacoque
17 – Santo Inácio de Antio-

quia
18 – São Lucas
19 – São Paulo da Cruz
20 – Santa Maria Bertilla 

Boscardin
21 – Santa Úrsula e compa-

nheiras
22 – São Donato
23 – São João de Capistrano
24 – Santo Antônio Maria 

Claret
25 – Santo Antônio de 

Sant’Anna Galvão
26 – Santo Evaristo
27 – São Frumêncio
28 – São Judas Tadeu
29 – São Caetano Errico
30 – Retistuta Kafka
31 – Santo Afonso Rodrigues

Instituto Mater Coeli: 
comemoração dos 11 anos

O Instituto Católico de 
Educação e Cultura Mater 
Coeli comemorou o  aniver-
sário de 11 anos.

Unindo esporte, cultura, 
diversão e solidariedade, a 
instituição promoveu a VI 

Olimpíada que teve entre as 
principais atividades a cam-
panha “Mater Coeli e Doa-
ção: unidos pelo sangue que 
passa pelo coração”, uma 
parceria entre a escola e o 
Hemolagos, na qual os alu-

nos incentivaram a comuni-
dade à doação de sangue.

O Instituto Católico de 
Educação e Cultura Ma-
ter Coeli (Mãe do Céu) foi 
criado em 8 de setembro de 
1999 e se volta para o aten-
dimento das obras sociais 
da Paróquia.

O Instituto atende crian-
ças e jovens, desde a Edu-
cação Infantil até o Ensino 
Médio, imprimindo um 
cunho religioso na sua vi-
vência.

ISR faz 43 anos e realiza Projeto Solidariedade
Comemorando 43 anos de 

existência, o Instituto Santa 
Rosa realizou, mais uma vez, o 
Projeto Solidariedade, que este 
ano arrecadou 5.620 unidades 
(entre latas e pacotes) de leite 
em pó, doados para comunida-
des da Paróquia Nossa Senhora 
da Assunção, Pastorais de cunho 
social, especialmente a Pastoral 
da Criança, da Aids, Lar da Cidi-
nha e Movimento Dispensário; 
e ainda Paróquias vizinhas: São 
Cristóvão (Praia do Siqueira), 
Nossa Senhora de Fátima e São 
Pedro e São Paulo, em Tamoios; 
e entidades beneficentes e ca-
rentes de Cabo Frio.

“Com alegria agradecemos 
de coração às famílias, aos pro-
fessores e funcionários que 
conosco conviveram em várias 

etapas de nossas vidas, fazendo 
com que o Instituto Santa Rosa 
se tornasse essa árvore frondosa 
onde tantos frutos foram colhi-
dos e muitos puderam se abri-
gar, crescer, aprender e sobretu-

do, amar a Deus. Foram muitas 
gerações com as quais tivemos 
a alegria de trocar experiências 
e partilhar momentos inesque-
cíveis” afirma tia Elzinha, direto-
ra do ISR.

Procissão Luminosa reúne 
fieis na 6ª Festa Portuguesa

A Igreja Católica mais 
uma vez terá par-
ticipação marcante 

na Festa Portuguesa, que 
este ano está em sua sexta 
edição. O evento acontece 
de 8 a 17 deste mês, unin-
do as culturas brasileira e 
portuguesa em Cabo Frio, 
sétimo município mais an-
tigo do Brasil e com fortes 
indícios da arquitetura por-
tuguesa e da tradição das 
famílias lusitanas.

A Festa vai reunir músi-
ca, dança, obras de arte, ar-
tesanato, festival gastronô-
mico e um festival literário 
com grandes nomes da lite-
ratura em um debate sobre 
história, cultura e língua 
portuguesa, em locais como 

Boulevard Canal, Praia do 
Forte e toda região central 
do município. 

Um dos pontos altos da 
festa é a Procissão Lumino-
sa na qual os fieis, com velas 
acesas (em lanternas feitas 
de garrafas PET), sobem 
o Morro da Guia, em uma 
homenagem à última apa-
rição de Nossa Senhora de 
Fátima em Portugal. 

A Procissão será condu-
zida pelo Cônego José Fi-
dalgo, português de Aveiros 
que frequentemente tem vi-
sitado a Paróquia de Nossa 
Senhora da Assunção. Du-
rante a Festa, o sacerdote 
receberá, ainda, da organi-
zação do evento, a Comen-
da Feitoria do Brasil.

EMM: feijoada e encontro
Será realizado, em Niterói, 

nos dias 15, 16 e 17 o FDS (fim 
de semana) do EMM - Encontro 
Matrimonial Mundial. Os inte-
ressados devem procurar Hum-
berto e Rose (Tel. 21-9501-3576 
ou e-mail: rlombardo@globo.
com), ou Eduardo e Eliana (tel 
21-7675-8050 ou e-mail: dize-
dueli@gmail.com).

No dia 12, o EMM promoverá 
um almoço (feijoada), cuja renda 
será destinada a custear o próxi-
mo FDS. A feijoada será na Ca-
pela de Santanna, na Vila Nova, 
com o preço de R$ 7 (prato indi-
vidual). Os interessados devem 
adquirir os convites com Orlando 
e Therezinha (tel 2647-4036) ou 
Paulão e Graciana (9236-1632).

Dedicação da Matriz Auxililar: dois anos
No dia 26 de agosto, foi 

celebrada Santa Missa em 
Ação de Graças aos dois 
anos da Dedicação da Igreja 
Matriz Auxiliar de Nossa 
Senhora da Assunção. A 
Santa Missa foi presidida 
pelo Arcebispo Metropoli-
tano de Niterói, Dom Frei 
Alano Maria Pena; conce-

lebrada pelo Pároco Mon-
senhor Valdir Mesquita e 
pelo Vigário Paroquial Pa-
dre Ricardo Mota e auxilia-
da pelos Diáconos Arildo e 
Arley.

Você pode conferir as fo-
tos da Santa Missa no site 
wwww.pnsassuncao.org.br/
multimídia/galeria-de-fotos

Programa Boa Nova exibirá série 
sobre “Missão e Partilha”

Neste mês das Missões, o 
Programa Boa Nova exibirá a sé-
rie “Missão e Partilha”, produzida 
pela Comissão Episcopal para 
Amazônia e Pontifícias Obras 
Missionárias.  

Trata-se de uma série de 
nove breves documentários, 
com duração média de sete 
minutos, com os seguintes 
temas: “Uma Novena Missio-
nária”, “Missão nas grandes ci-

dades”, “Missão nas periferias”, 
“Missão em contexto de fome 
e guerra”, “Missão e religiosi-
dade popular”, “Missão com 
migrantes”, “Missão na Ama-
zônia”, “Missão e Partilha de 
Bens” e “Missão e comunhão 
eclesial”.

O Programa Boa Nova vai 
ao ar de segunda a sexta-feira, 
às 11h30min, pela Cabo Frio TV, 
canal 10.

Missa de encerramento das festividades de aniversário

Equipe do ISR na Campanha
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Pastoral da Criança: 
informando em busca da transformação

Neste mês, em que 
é comemorado o 
dia das crianças, 
o Jornal Sal & 

Luz acompanhou o traba-
lho de transformação social 
que a Pastoral da Criança 
da Paróquia Nossa Senhora 
da Assunção tem desem-
penhado. A saudosa Dra. 
Zilda Arns, fundadora e 
coordenadora da Pastoral da 
Criança, falecida no início 
deste ano, costumava dizer 
que a grande causadora da 
morte de crianças é a falta 
de informação.

No intuito de reverter 
esta situação, voluntários 
da Pastoral se organizam 
em equipes para realizarem 
visitas domiciliares em co-
munidades necessitadas de 
apoio e atenção. São três lí-
deres por grupo; cada um é 
responsável por 15 crianças 
e sete gestantes. No entan-
to, com o nascimento dos 
bebês, o limite aumenta 
para vinte e duas crianças, 
totalizando 66 assistidos 
por comunidade.

“Ao descobrirmos uma 
gravidez, fazemos o acom-
panhamento para que a fu-
tura mãe tenha uma gestação 
saudável. Cadastramos os 
seus dados, perguntamos se 

ela está fazendo o tratamen-
to devido, tomando os remé-
dios corretos, verificamos e 
orientamos para a realização 
dos exames e analisamos se 
há risco na gravidez” afirma 
Lelete, coordenadora. Após 
o nascimento do bebê, são 
registradas as informações 
sobre peso, altura, alimen-
tação, vacinas e acesso ao 
atendimento médico. Todo 
esse material é encaminhado 
à Pastoral Nacional, locali-
zada em Curitiba e, em se-
guida, enviada ao Ministério 
da Saúde.

 Reflexão e ação

Para organizar suas ativi-
dades, a Pastoral se baseia em 
um método de reflexão que 
ajuda o líder a planejar ações 
concretas, que levem as famí-
lias a transformar sua própria 
realidade. A partir das orien-
tações apresentadas, as mães 
se tornam mais responsáveis 
e cautelosas com a saúde, se-
gurança, educação e lazer dos 
seus filhos.

Para se tornar um agen-
te, basta procurar a Pastoral 
às terças e quintas, a partir 

das 14h, na antiga Casa Pa-
roquial. Ao iniciar o traba-
lho voluntário, o interessa-
do é direcionado a um curso 
para conhecer a ideologia, o 
regulamento e a hierarquia 
da Pastoral.

As atividades são feitas 
em capelas, escolas, postos 
de saúde ou casas de colabo-
radores. Em Cabo Frio atua 
nas comunidades de Cajuei-
ro, Santa Clara, Sant’Anna, 
Santa Mãe de Deus (bair-
ro Lido e adjacências) e na 
Igreja de São Pedro (bairro 
Gamboa).

por Lia Navarro e 
Jéssica de Oliveira

MCC dá continuidade aos eventos
Continuam abertas as ins-

crições para os próximos reti-
ros do MCC: masculino (dias 
22, 23 e 24/10) e feminino (5, 
6 e 7/11). Os interessados de-
vem se dirigir à Cantina Mãe 
Rainha, após as Santas Mis-
sas ou à Secretaria Paroquial, 
de terça a sexta-feira, no ho-
rário comercial.

No dia 20 deste mês, 
segunda-feira, o MCC pro-
moverá mais uma ultreia, 
com palestra, oração, louvor, 
sorteio de brindes e lanche de 
confraternização. Na ocasião 
a equipe também estará re-
cebendo a parcela referente à 
anuidade do movimento, no 
valor de R$5. 

Movimento prepara 
“Especial de Natal”

No mês passado, o MCC 
realizou o I Festival de Co-
mida Mineira Decolores, no 
qual foram vendidos aproxi-

madamente 700 pratos.
“Agradecemos a todos os 

que cooperaram, doando 
alimentos ou preparando e 
servindo os pratos no dia do 
evento”, afirma Alexandre 
Guerra Peixe, coordenador 
do Movimento. 

No mesmo mês, o MCC 
promoveu mais uma escola 
vivencial, com a participação 
do Professor Rafael Pessa-
nha, que proferiu palestra 
com o tema “Fé, Política e a 
responsabilidade do verda-
deiro Cristão”.

Outra iniciativa marcante 
do MCC em setembro foi a 
realização do show comemo-
rativo aos 10 anos da Banda 
Herança de Deus, em par-
ceria as Equipes de Nossa 
Senhora, que lotou o Teatro 
Cacilda Santa Rosa.

“Para o mês de dezem-
bro, teremos o Especial de 
Natal com a banda”, ante-
cipa Alexandre. 

Mais fotos desses eventos em www.pnsassuncao.org.br

- Campanha do Aleitamento

Muitas mães não seguem a 
orientação de alimentar o 
bebê (durante os seis primeiros 
meses), exclusivamente, de leite 
materno; umas não fazem isto 
por opção, outras porque há 
casos em que o leite seca, mas 
tem que haver o estímulo.

Importância do leite mesmo que 
o bebê esteja dormindo porque 
corre o risco de perder todo o 
peso adquirido. 

Ministério da Saúde pede que 
alimente até os dois anos de ida-
de, mas depois de completar um 
ano, a criança precisa de comida 
de sal.

- Barriga pra cima

Para a segurança do bebê, desde 
os primeiros dias de vida, é 
importante que ele seja colocado 
para dormir de barriga para cima, 
o que reduz em mais de 70% a 
morte súbita de bebês.

- Registro de Nascimento é um 
direito que dá direitos

É o primeiro passo para o pleno 
exercício da cidadania. Sem 
este registro e a certidão de 
nascimento, ninguém pode 
obter a documentação básica, a 
exemplo de: carteira de identi-
dade, CPF, carteira de trabalho 
e previdência social, habilitação 
de motorista e certidão de óbito. 
Também não é possível realizar 
matrícula em escolas, casamento 
civil, alistamento militar, abertura 
de conta em bancos, etc.

- Soro Caseiro

É essencial nos primeiros cuida-
dos no tratamento de uma doen-
ça e não pode ser reaproveitado 
de um dia para o outro.

Receita:

1 copo cheio (200ml) de água 
limpa

1 medida rasa de sal

2 medidas rasas de açúcar

A Igreja Matriz História 
foi palco, no mês de setem-
bro, de mais uma edição do 
Concerto dos Corais da Ci-
dade e do XXIV Encontro 
Internacional de Corais de 
Cabo Frio. Apresentaram-
se: Coral Cantavento – Fer-
lagos e Coral Rainha As-

sunta, ambos de Cabo Frio, 
que têm como regente o Ma-
estro Ruy Capdeville; e os 
grupos:  Coruci – Universi-
dad Catolica  (Encarnacion, 
Paraguai); Coral Sur (Posa-
das, Provincia de Misiones, 
Argentina); e Madrigal da 
UNB (Brasília).

Encontro de Corais

Mais fotos desses eventos em www.pnsassuncao.org.br

Posse da Nova Mesa Administrativa da ISS

Foi realizada, no dia 8 de setembro, no Salão 
Social da Igreja Matriz Histórica, a posse da Nova 
Mesa Administrativa da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento e de Nossa Senhora da Assunção de 
Cabo Frio.

Jorge Gabriel dos Reis e Tereza Margarete 
Bandeira dos Santos Fonseca são os novos pro-
vedores, no lugar de José Augusto Massa Mar-
ques e Ediléa da Silveira Gomes, nomeados no 
ano passado.

Lia Navarro
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Ingredientes:

- 1 lata de milho verde

- 1 lata de açúcar

- 1 lata de leite 

- meia  lata de óleo (ou 100gr demar-
garina)

- 9 colheres de milharina 

- 2 ovos

- 1 pacote de côco, de preferência 
hidratado

- 1 colher de fermento em pó

Esta receita foi enviada por
Solange das Graças de Souza Fonte, 

de São João de Meriti (RJ), que visita 
frequentemente a nossa Paróquia

Bolo de 
milho verde

Modo de preparar:
Bater todos os ingredientes no liqui-
dificador. Colocar na forma untada e 
levar ao forno.

Envie também sua receita para: 
saleluz@pnsassuncao.org.br

Neste mês de outubro, 
nossa cidade estará 
vivendo a campanha 

“Se toca Cabo Frio”. Para 
simbolizar a iniciativa, os 
principais monumentos da 
cidade serão iluminados de 
rosa,inclusive a Igreja Ma-
triz Histórica de Nossa Se-
nhora da Assunção e o Con-
vento de Nossa Senhora dos 
Anjos, entre outros.

O objetivo da campanha 
é conscientizar a população 
sobre a importância do diag-
nóstico precoce do câncer de 
mama.

Durante todo o mês, serão 
montadas tendas itinerantes 
em pontos estratégicos da ci-
dade, onde haverá atividades 
como palestras e distribuição 
de folhetos explicativos.

A campanha será finaliza-
da no dia 31 de outubro com 
caminhada e shows musicais 
na orla da Praia do Forte.

A doença

O câncer de mama é 
provavelmente o mais te-
mido pelas mulheres, de-
vido à sua alta freqüência e 
sobretudo pelos seus efeitos 
psicológicos, que afetam a 
percepção da sexualidade 
e a própria imagem pesso-
al. Ele é relativamente raro 
antes dos 35 anos de idade, 
mas acima desta faixa etária 
sua incidência cresce rápida 
e progressivamente.

Este tipo de câncer re-

presenta nos países ociden-
tais uma das principais cau-
sas de morte em mulheres. 
As estatísticas indicam o 
aumento de sua freqüência 
tantos nos países desenvol-
vidos quanto nos países em 
desenvolvimento. 

No Brasil, o câncer de 
mama é o que mais causa 
mortes entre as mulheres.  

Sintomas

Os sintomas do câncer 
de mama palpável são o 
nódulo ou tumor no seio, 
acompanhado ou não de 
dor mamária. Podem surgir 
alterações na pele que reco-
bre a mama, como abaula-
mentos ou retrações ou um 
aspecto semelhante a cas-
ca de uma laranja. Podem 
também surgir nódulos pal-
páveis na axila.

Fatores de Risco

História familiar é um 
importante fator de risco 
para o câncer de mama, es-
pecialmente se um ou mais 
parentes de primeiro grau 
(mãe ou irmã) foram acome-
tidas antes dos 50 anos de 
idade. Entretanto, o câncer 
de mama de caráter fami-
liar corresponde a aproxi-
madamente 10% do total de 
casos de cânceres de mama. 
A idade constitui um outro 
importante fator de risco, 
havendo um aumento rápi-

do da incidência com o au-
mento da idade. A menarca 
precoce (idade da primeira 
menstruação), a menopausa 
tardia (após os 50 anos de 
idade), a ocorrência da pri-
meira gravidez após os 30 
anos e a nuliparidade (não 
ter tido filhos), constituem 
também fatores de risco para 
o câncer de mama.

Ainda é controverti-
da a associação do uso de 
contraceptivos orais com 
o aumento do risco para o 
câncer de mama, apontan-
do para certos subgrupos de 
mulheres como as que usa-
ram contraceptivos orais de 
dosagens elevadas de estro-
gênio, as que fizeram uso da 
medicação por longo perío-
do e as que usaram anticon-
cepcional em idade precoce, 
antes da primeira gravidez.

A ingestão regular de ál-
cool, mesmo que em quan-
tidade moderada, é identi-
ficada como fator de risco 
para o câncer de mama, as-
sim como a exposição a ra-
diações ionizantes em idade 
inferior a 35 anos.

Detecção Precoce

As formas mais efica-
zes para detecção precoce 
do câncer de mama são o 
Exame Clínico da Mama 
(ECM) e a mamografia.  

Quando realizado por 
um médico ou enfermeira 
treinados, pode detectar tu-
mor de até 1 (um) centíme-
tro, se superficial. O Exame 
Clínico das Mamas deve 
ser realizado conforme as 
recomendações técnicas do 
Consenso para Controle do 
Câncer de Mama. 

A mamografia é a radio-
grafia da mama que permite 
a detecção precoce do cân-
cer, por ser capaz de mostrar 
lesões em fase inicial, muito 
pequenas (de milímetros). 
É realizada em um apare-
lho de raio X apropriado, 
chamado mamógrafo. Nele, 
a mama é comprimida de 
forma a fornecer melhores 
imagens, e, portanto, me-
lhor capacidade de diagnós-
tico. O desconforto provo-
cado é discreto e suportável.

Estudos sobre a efetivi-

dade da mamografia sem-
pre utilizam o exame clíni-
co como exame adicional, o 
que torna difícil distinguir 
a sensibilidade do método 
como estratégia isolada de 
rastreamento.

As conclusões de estudos 
de meta-análise demons-
tram que os benefícios do 
uso da mamografia se refe-
rem, principalmente, a cer-
ca de 30% de diminuição da 
mortalidade em mulheres 
acima dos 50 anos, depois 
de sete a nove anos de im-
plementação de ações orga-
nizadas de rastreamento.

O Auto-Exame 
das Mamas

O INCA não estimula 
o auto-exame das mamas 
como estratégia isolada de 
detecção precoce do câncer 
de mama. A recomendação 
é que o exame das mamas 
pela própria mulher faça 
parte das ações de educação 
para a saúde que contem-
plem o conhecimento do 
próprio corpo. 

As evidências científicas 
sugerem que o auto-exame 
das mamas não é eficiente 
para o rastreamento e não 
contribui para a redução da 
mortalidade por câncer de 
mama. O exame das ma-
mas realizado pela própria 
mulher não substitui o exa-
me físico realizado por pro-
fissional de saúde (médico 
ou enfermeiro) qualificado  
para essa atividade. 

(Fonte: INCA)

Se toca Cabo Frio
Aniversário da Rádio Ave Maria FM

A Rádio Ave Maria completou 8 anos em 
setembro. Para comemorar a data, ao longo 
do mês os programas da emissora receberam 
convidados especiais, que ajudaram a fazer sua 
história, como Cida Lopes, que falou sobre a 
criação do Programa Comunidade Total; o 
cantor e compositor Oswaldo Guimarães, que 
já foi apresentador e locutor dos jingles mais 
conhecidos da emissora; o locutor Wagner 
Augusto, a voz oficial da Rádio Ave Maria; o 
coordenador do Corredor Cultural da Câmara 
Municipal de Cabo Frio, o historiador Gui-
lherme Guaral;  além do professor de histó-
ria, Mateus Vieira e o professor de Educação 
Física, Anderson Carapicu, que falaram sobre 
o Dia da Pátria e o dia do profissional de Edu-
cação Física, respectivamente.

Também festejaram a data todos os voluntá-
rios que doam parte do seu tempo para evange-
lizar através da rádio comunitária Ave Maria.

Os ouvintes que ligaram durante todo o 
mês participaram do sorteio de um forno de 
microondas, doado pela Refrigeração Reis, 
empresa apoiadora cultural da Rádio. O re-
sultado do sorteio será divulgado na progra-
mação da emissora e também na próxima edi-
ção do Jornal Sal e Luz.

O Padre Ricardo Whyte foi um dos 

convidados da apresentadora Cida 

Lopes no Programa “A Luz da Fé” 

no mês de setembro. Padre Ricar-

do, que está à frente da Paróquia 

de Santana e Santa Rita de Cássia, 

em Búzios, onde há a Capela de 

Nossa Senhora Destadadora dos 

Nós, falou sobre a devoção à Santa 

e sobre os 10 anos da Capela.

Informamos aos ouvintes da Rádio Ave Maria FM que a emissora esteve fora do ar no período de 18 a 24 de setembro, 
devido a um problema no transmissor, causado por um pico de luz que atigiu o centro da cidade no dia 18. O pro-
blema já foi resolvido e a transmissão restabelecida. Agradecemos a compreensão e contamos com a sua audiência.




