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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
- Todas as quintas-feiras, na 
Igreja Matriz Histórica, das 9h 
às 12h e das 15h 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

Direção Espiritual:
Às terças e quartas-feiras, das 
9h às 12h e das 15h às 17h. 
(Agendar com antecedência na 
Secretaria Paroquial)

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.

Ano Novo! Tempo de reco-
meçar, sempre no seguimen-
to de Jesus!

Neste mês, em que a Igre-
ja lembra Maria Mãe de Deus, 
para homenageá-la vamos 
mostrar o trabalho da Legião 
de Maria, uma associação de 
leigos que busca imitar sua 
humildade, obediência, amor 
e fé.

Janeiro é também um 
mês em que contabilizamos 
muitas vitórias alcançadas: 
a formação de novos MESCs 
e catequistas, as lindas cele-
brações do Natal, o sucesso 
da Campanha “Natal de Luz, 
Natal sem Fome”; uma década 
de vida do nosso jornal paro-
quial e do nosso programa de 
TV. Tudo isso também está nas 
páginas desta edição.

É, ainda, tempo de falar-
mos sobre a conversão de São 
Paulo. A data nos inspirou a 
preparar a sessão de turismo 
deste mês sobre a Catedral 
de São Paulo, rica em beleza 
e história. Além disso, traze-
mos um texto sobre esse fato 
de grande importância para a 
história da Igreja.

Inspirados na conversão 
deste apóstolo, que possamos 
entender que somente pela 
conversão compreenderemos 
o projeto de Deus, que sub-
verte a sociedade e suas práti-
cas egoístas, para estabelecer 
a solidariedade em favor dos 
pequenos e fracos.

Que em 2011 possamos 
viver realmente como uma co-
munidade cristã, ou seja, que 
vive esse ideal de sabedoria, 
tornando-se portadora de uma 
novidade transformadora!

Um abençoado Ano Novo 
para todos!

Silêncio na liturgia
A beleza tem a tarefa de nos despertar a 

uma outra coisa que não está nela mesma.
Diante da beleza, o coração se enche de 

espera, porque imediatamente nasce a per-
gunta: Quem é o Artífice, o Criador disto 
tudo? Então tudo que é belo pode abrir em 
nós o desejo da busca do Senhor, a Beleza 
encarnada.

Na Liturgia, a beleza é o próprio moti-
vo pelo qual a celebração se dá: para Deus, 
com Ele e N´Ele. Qualquer motivo que não 
seja este esconde a Beleza presente ao invés 
de revelá-la.  A “perda de sensibilidade” é 
o maior drama na experiência dos católicos 
em geral, ceder ou não ceder à Be-
leza de Cristo no contexto da 
vida.

O coração dese-
ja esta familiaridade 
com Aquele que é a 
própria Beleza, para 
que repletos da Sua 
Presença possamos 
reconhecê-Lo presente 
em todas as circunstân-
cias da nossa realidade, para 
que nossos olhos possam transbor-
dar para o mundo este que é a Beleza.

Esta perda de sensibilidade é fruto da 
nossa auto-suficiência, desta separação que 
fazemos das coisas do dia-a-dia e da vida 
espiritual. A nossa vida cotidiana, a realida-
de do trabalho, das obrigações, das alegrias, 
das perdas e dificuldades... ou é diante do 
Senhor, com o Senhor, tornando-se um pe-
dido cotidiano “Vem, Senhor Jesus”, ou não 
é vida.

 “A Liturgia, por sua vez, só é bela e, 
portanto, verdadeira quando despojada de 
qualquer outro motivo que não seja a cele-
bração de Deus, para Ele, por meio Dele, 
com Ele e Nele.” (Via Pulchritudinis - Do-

cumento da Assembléia Plenária dos Bis-
pos, 2006)

A Liturgia deve ser vista como um todo, 
e não como algo fragmentado, com mo-
mentos um pouco mais ou um pouco me-
nos importantes. Não pode ser “atravessa-
da” como um “ritual” já conhecido. A Santa 
Missa é a “coroação” de tudo o que acon-
tece no nosso dia. É o “Lugar Privilegia-
do”  para retomarmos a nossa consciência 
ao reconhecimento da presença da Beleza 
de Cristo.

Cada instante da celebração é importan-
te e deve ser acolhido e saboreado, porque 

cada momento será único, belo e 
verdadeiro somente se vivido 

no reconhecimento do 
Senhor. O sacerdote, 

colhendo e revelando 
a beleza presente nas 
leituras e no Evan-
gelho, orienta os fieis 
para o que é essencial 

(Cristo). Como num 
todo, as equipes respon-

sáveis pela música e colabora-
ção à Liturgia devem ser igualmente 

orientadas e acompanhadas ao Essencial.
O aspecto “silêncio” é muito importan-

te.  A própria Liturgia tem na sua sequência 
uma série de momentos de silêncio, que não 
são espaços vazios de tempo, mas espaços 
de tempo repletos da Presença”, afirma a 
professora de arte Cristina Langer. Ao pre-
encher estes momentos com músicas ou pa-
lavras supérfluas, encobrimos o Essencial.

(Fonte: ZENIT)
 
Desejamos a todos paroquianos e visi-

tantes um santo e abençcoado 2011.

Pastoral Litúrgica.

A Pastoral da Comuni-
cação está em comemora-
ção. Neste mês, o Programa 
Boa Nova completa uma 
década no ar e o Jornal Sal e 
Luz está na primeira edição 
deste que será o seu décimo 
ano de existência.

Programa Boa Nova – 
Começou com um grupo de 
fieis engajados no movimen-
to da Renovação Carismáti-
ca Católica que teve a inspi-
ração de criar um programa 
de TV que tivesse como ob-
jetivo a evangelização.

No conteúdo, entrevistas 
com integrantes da comuni-
dade local e os eventos da pa-
róquia, ampliando a presença 
da Igreja nos lares de Cabo 
Frio. Com o tempo, o pro-
grama foi ganhando reper-
cussão e começou a marcar 

presença não só nos eventos 
locais mas também em im-
portantes acontecimentos de 
toda a Arquidiocese.

A produção do progra-
ma mobiliza uma equipe de 
voluntários nas funções de 
cinegrafista, assistente de 
estúdio e apresentador.

O programa é exibido 
de segunda a sexta-feira, às 
11h30min, pela Cabo Frio 
TV, canal 10.

Jornal Sal e Luz - A pri-
meira edição foi publicada 
em janeiro de 2002, diante 
da necessidade de se criar 
um veículo impresso desti-
nado a evangelizar e divul-
gar as atividades paroquiais. 
A elaboração do jornal en-
tão ficou a cargo de uma 
comissão que teve à frente o 
paroquiano César Martins.

Jornal Sal e Luz e Programa Boa Nova: 
10 anos evangelizando

Diante disso, uma mar-
ca foi criada pelo artista 
plástico Cândido e vários 
paroquianos passaram a co-
laborar enviando artigos e 
notícias sobre suas respec-
tivas pastorais, movimentos 
e comunidades, formando 
uma grande equipe de tra-
balho. Em julho de 2010, 
o jornal foi reformulado e 
passou a ficar disponível 
também na internet, no site 
oficial da Paróquia (www.
pnsassuncao.org.br/jornal-
sal-e-luz), de onde o inter-
nauta também pode aces-
sar as galerias de fotos e de 
vídeos, a Rádio Ave Maria 
FM e outras ferramentas.

Quem quiser partici-
par da Pastoral deve enviar 
mensagem para comunica-
cao@pnsassuncao.org.br.

Capa da 1ª edição do jornal Sal e Luz Bastidores do programa Boa Nova
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A história da cate-
dral de São Pau-
lo começa em 
1589, quando se 

decidiu que uma igreja prin-
cipal (Matriz) seria cons-
truída na pequena vila de 
São Paulo de Piratininga. 
Esta igreja, situada no local 
da catedral atual, foi termi-
nada em torno de 1616.

São Paulo transformou-se 
em sede de diocese em 1745, 
e a partir dessa data a antiga 
igreja foi demolida e substitu-
ída por uma nova, construída 
em estilo barroco, terminada 
em torno de 1764. Esta mo-
desta igreja seria a catedral de 
São Paulo até 1911, quando 
foi demolida.

A catedral atual foi 
construída por iniciativa de 
Dom Duarte Leopoldo e 
Siva, primeiro arcebispo de 
São Paulo. Os trabalhos co-
meçaram em 1913 no local 
da catedral colonial demoli-
da. O arquiteto responsável 
foi o alemão Maximilian 
Emil Hehl, que projetou 
uma enorme igreja em esti-
lo neogótico, inspirada nas 
grandes catedrais medievais 
europeias.

Todos os mosaicos, escul-
turas e mobiliário que com-
põem a igreja foram trazidos 
por navio da Itália. Entretan-
to, devido às guerras mun-
diais, houve grande dificul-
dade para se concluir a obra.

Assim, a inauguração da 
nova catedral ocorreu so-
mente em 1954, com as tor-
res ainda inacabadas, mas a 
tempo para a celebração do 
quarto centenário de São 
Paulo, no dia 25 de janeiro. 
As torres foram terminadas 
somente em 1967. As obras 
foram tocadas inicialmente 
por Alexandre Albuquerque, 
e, a partir de 1940, por Luís 
Inácio de Anhaia Melo.

Após um longo período 
de deterioração, a catedral 
foi completamente renova-

Conversão de São Paulo – 25 de janeiro
O martírio de São 

Paulo é celebra-
do junto com o de São 
Pedro, em 29 de junho, 
mas sua conversão tem 
tanta importância para 
a história da Igreja que 
merece uma data à par-
te. Neste dia, no ano 
1554, deu-se também a 
fundação da que seria a 
maior cidade do Brasil, 
São Paulo, que ganhou 
seu nome em homena-
gem a tão importante 
acontecimento. 

Saulo, seu nome original, nasceu no 
ano 10 na cidade de Tarso, na Cilícia, 
atual Turquia. À época era um pólo de 
desenvolvimento financeiro e comer-
cial, um populoso centro de cultura e di-
versões mundanas, pouco comum nas 
províncias romanas do Oriente. Seu pai 
Eliasar era fariseu e judeu descendente 
da tribo de Benjamim, e, também, um 
homem forte, instruído, tecelão, comer-
ciante e legionário do imperador Au-
gusto. Pelo mérito de seus serviços re-
cebeu o título de Cidadão Romano, que 
por tradição era legado aos filhos. Sua 
mãe uma dona de casa muito ocupada 
com a formação e educação do filho.

Portanto, Saulo era um cidadão 
romano, fariseu de linhagem nobre, 
bem situado financeiramente, religio-
so, inteligente, estudioso e culto. Aos 
15 anos foi para Jerusalém dar conti-
nuidade aos estudos de latim, grego e 
hebraico, na conhecida Escola de Ga-
maliel, onde recebia séria educação re-
ligiosa fundamentada na doutrina dos 
fariseus, pois seus pais o queriam um 
grande Rabi, no futuro. 

Saulo era totalmente contrário ao 
cristianismo, combatia-o ferozmente, 
por isso tinha muitos adversários. Foi 
com ele que Estêvão travou acirrado 
debate no templo judeu, chamado Si-
nédrio. Ele tanto clamou contra Estevão 
que este acabou apedrejado e morto, 
iniciando-se então uma incansável per-
seguição aos cristãos, com Saulo à fren-
te com total apoio dos sacerdotes do 
Sinédrio. 

Um dia, às portas da cidade de Da-
masco, uma luz, descrita nas Sagradas 
Escrituras como “mais forte e mais bri-
lhante que a luz do Sol”, desceu dos 
céus. Saulo caiu ao chão e ao mesmo 
tempo ouviu a voz de Jesus pedindo 
para que parasse de persegui-Lo e aos 

seus e, ao contrário, se 
juntasse aos apóstolos 
que pregavam as re-
velações de Sua vinda 
à Terra. Os acompa-
nhantes que também 
tudo ouviram, mas não 
viram quem falava, 
quando a luz desapa-
receu ajudaram Sau-
lo a levantar pois não 
conseguia mais enxer-
gar. Saulo foi levado 
pela mão até a cidade 
de Damasco, onde re-
cebeu outra “visita” de 

Jesus que lhe disse que nessa cidade 
deveria ficar alguns dias pois receberia 
uma revelação importante. A experiên-
cia o transformou profundamente e ele 
permaneceu em Damasco por três dias 
sem enxergar, e à seu pedido também 
sem comer e sem beber. 

Depois Saulo teve uma visão com 
Ananias, um velho e respeitado cristão 
da cidade, na qual ele o curava. Enquan-
to no mesmo instante Ananias tinha a 
mesma visão em sua casa. Compreen-
dendo sua missão, o velho cristão foi 
ao seu encontro colocando as mãos 
sobre sua cabeça fez Saulo voltar a en-
xergar, curando-o. A conversão se deu 
no mesmo instante pois ele pediu para 
ser Batizado por Ananias. De Damasco 
saiu a pregar a palavra de Deus, já com 
o nome de Paulo, como lhe ordenara Je-
sus, tornando-se Seu grande apóstolo. 

Sua conversão chamou a atenção de 
vários círculos de cidadãos importan-
tes e Paulo passou a viajar pelo mundo, 
evangelizando e realizando centenas 
de conversões. Perseguido incansavel-
mente, foi preso várias vezes e sofreu 
muito, sendo martirizado no ano 67, em 
Roma. Suas relíquias se encontram na 
Basílica de São Paulo Fora dos Muros, na 
Itália, festejada no dia de sua consagra-
ção em 18 de novembro. 

O Senhor fez de Paulo seu grande 
apóstolo, o apóstolo dos gentios, isto é, 
o evangelizador dos pagãos. Ele escre-
veu 14 cartas, expondo a mensagem de 
Jesus, que se transformaram numa ver-
dadeira “Teologia do Novo Testamento”. 
Também é o patrono das Congregações 
Paulinas que continuam a sua obra de 
apóstolo, levando a mensagem do Cris-
tianismo a todas as partes do mundo, 
através dos meios de comunicação. 

(Fonte: www.arquidioceseniteroi.org.br)

da entre 2000 e 2002. Com 
o fim de reparar o edifício, 
muitos pináculos sobre o 
nave e as torres foram ter-
minados. As plantas origi-
nais, datadas de 1912, fo-
ram encontradas dentro do 
próprio edifício, permitindo 
uma restauração fiel ao pro-
jeto original.

A restauração incluiu re-
paros nos vitrais, revitaliza-
ção dos sinos, manutenção 
das redes hidráulica e elétri-
ca, resolução de problemas 
que ameaçavam a estrutura 

- como rachaduras e infil-
trações - e lavagem e pintu-
ra do prédio. Restaurada, a 
catedral ganhou 14 torreões 
novos, previstos no projeto 
original de 1912 de Maxi-
milian Emil Hehl.

A catedral é a maior igreja 
de São Paulo, com 111 me-
tros de comprimento, 46 de 
largura, duas torres com 92 
metros de altura e uma enor-
me cúpula. Tem capacidade 
para abrigar 8.000 pessoas. 
No acabamento foram usa-
das 800 toneladas de már-

more. Suas medidas a tor-
nam uma das maiores igrejas 
do Brasil e do mundo.

Em termos arquitetôni-
cos, a igreja tem forma de 
cruz latina, com cinco na-
ves e transepto com cúpula 
sobre o cruzeiro. A fachada, 
dotada de um portal princi-
pal e uma grande rosácea, 
é flanqueada por duas altas 
torres. O estilo elegido foi 
o neogótico, então em voga 
no Brasil, mas a cúpula é 
inspirada por estruturas re-
nascentistas como o célebre 
domo da Catedral de Flo-
rença.

O órgão da catedral, 
construído pela firma ita-
liana Balbiani & Rossi, tem 
cinco teclados e 12000 tu-
bos. É o maior da América 
Latina.

A cripta localiza-se de-
baixo do altar principal e é 
um vasto salão suportado 
por várias colunas e arcos 
de perfil gótico. Nela estão 
sepultados bispos e arcebis-
pos de São Paulo e vários 
personagens importantes 
da história do Brasil. Entre 
estes, encontram-se: o índio 
Tibiriçá e o cacique Guaia-
nás, que teve papel impor-
tante na fundação de São 
Paulo. Outro personagem 
ilustre sepultado na cripta é 
o Regente Feijó, governante 
do Brasil durante o Período 
regencial.

MART comemora aniversário com 
Missa Solene e obras restauradas

No dia 15 de dezembro, foi co-
memorado o aniversário de 28 anos 
do Museu de Arte Religiosa e Tra-
dicional de Cabo Frio – MART. Nas 
comemorações, houve celebração de 
Missa Solene na Igreja Conventual de 
Nossa Senhora dos Anjos, presidida 
pelo Monsenhor Valdir Mesquita e 
com a participação do Coral Rainha 
Assunta da Paróquia de Nossa Se-
nhora da Assunção, sob a regência do 
Maestro Ruy Capdeville.

Houve, ainda, apresentação do 
Coral Despertar do Clube da Melhor 
Idade Alegria de Viver com a regên-
cia do maestro Francisco Silguero.

Missais restaurados

Após a Missa, foram apresentados 
à comunidade os missais pertencentes 
ao acervo do MART, datados do sé-
culo XIX e restauradas em 2010 São 
eles: “Missale Romanum” (datada 
de 1850), “Missale Romanum Sanc-
torum” (datada de 1864) e “Missale 
Urbanos Papa VIII” (livro com ilus-
trações, datada de 1850). Tais livros 
possuem grande valor histórico por se 
constituírem como obras raras, utili-
zadas nas celebrações do antigo Con-
vento de Nossa Senhora dos Anjos até 
1872, quando faleceu o último guar-
dião da Ordem Franciscana em Cabo 
Frio, Frei Vitorino de S. Felicidade.

Os três missais estavam em avança-
do estado de deterioração pelo tempo 
(veja fotos em anexo com as imagens 
das obras antes e depois da restaura-
ção). O trabalho foi realizado com re-
cursos do governo federal destinados 
ao MART pelo Instituto Brasileiro 
de Museus do Ministério da Cultura, 
instituição à qual o Museu pertence 
como unidade museológica. 

Segundo o coordenador do projeto, 
Marcelo de Lima da empresa Biblio-

art Conservação Restauração e En-
cadernação Ltda., o material possuía 
fungos, manchas e folhas rasgadas, 
soltas e misturadas. “O manuseio era 
impossível antes da restauração. Mas, 
agora, os documentos possuem nova-
mente condições de consulta”, avalia.

Para a recuperação das obras, foi 
inicialmente realizado um diagnósti-
co do acervo. Posteriormente, foi fei-
to o tratamento com a higienização, 
restauração, banhos de desacidifica-
ção, desmonte e costura, restauração 
da encadernação original e acondi-
cionamento.

Conheça o MART

O Museu de Arte Religiosa e 
Tradicional de Cabo Frio – MART 
– foi inaugurado em 1982 nas de-
pendências do Convento Nossa Se-
nhora dos Anjos – valioso exemplar 
da arquitetura franciscana, edificado 
em 1686 e elemento de destaque no 
palco onde se deu a história da colo-
nização de Cabo Frio. E foi por essa 
importância histórica e artística que 
o Mart foi tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional – IPHAN – em 1957.

Reconhecido pelo importante tra-
balho de aproximação que realiza com 
a comunidade local, o MART – cujo 
acervo é constituído, principalmente, 
por imagens em terracota e madei-
ra  policromada dos séculos XVII e 
XVIII – distingue-se por incentivar e 
acolher diversas manifestações cultu-
rais que utilizem o Patrimônio como 
referencial ou fonte de inspiração.

 
Visitação: De terça a sexta-feira, das 10h às 12h 

e das 13h às 17h.
Sábados, domingos e feriados das 14h às 18h.

Contato: (22) 2643-6898 e 2644-3317
E-mail: muart.6sr@iphan.gov.br

Manoella Évora

Missal antes da restauração Missal após a restauração

Marcelo de Lima

Catedral de São Paulo: beleza e história
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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
Janeiro

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

Aniversariantes do mêspor Gabriel de Sousa

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

Caros amigos, para conhecer 
a nossa Igreja, precisamos estudar 
muito, afinal, é a Igreja que o pró-
prio Jesus fundou e que, por isso, 
tem mais de dois mil anos de histó-
ria, de cultura e liturgia. Neste ano 
que se inicia, vamos fazer um esfor-
ço para aprender mais da nossa fé? 
Penso que podemos então, neste 
mês, aprender um pouco sobre a 
importância da Palavra de Deus na 
vida da Igreja Católica. De modo 
específico, o seu papel na Liturgia 
Eucarística.

 A primeira parte da Santa Mis-
sa recebe o nome de Liturgia da Pa-
lavra ou Mesa da Palavra de Deus.

Durante os dias da semana, são 
feitas duas leituras ( a primeira lei-
tura e o evangelho) mais um salmo. 
Já aos domingos e dias santos de 
guarda, são proclamadas três leitu-
ras (primeira e segunda leitura e o 
evangelho) mais um salmo.

Para a Primeira Leitura, de for-
ma geral, são reservadas as leituras 
do Antigo Testamento que anun-
ciam e preparam a humanidade 
para a chegada do Filho de Deus.

Em seguida, vem o Salmo res-
ponsorial, que faz uma conexão 
com a primeira leitura.

A Segunda Leitura é retirada do 
Novo Testamento, para apresentar 
à Comunidade a experiência e os 
ensinamentos da Comunidade Pri-
mitiva, formada pelos Apóstolos.

O Aleluia ou “Aclamação ao 
Evangelho” é um momento que 
antecede a proclamação do Evan-
gelho em que a assembleia canta 
ou recita um versículo bíblico que 
esteja relacionado com o tema da 
Liturgia, preparando-se para ouvir 
a Palavra do Senhor.

O Evangelho é a proclamação 

solene das próprias palavras de Je-
sus, ditas por Ele. Por este motivo, 
neste momento, todos ficam de 
pé, atentos. Por este motivo tam-
bém é que esta leitura é exclusiva 
de um ministro ordenado (bispo, 
sacerdote ou diácono) – o que não 
ocorre com as demais leituras, que 
podem ser proclamadas por uma 
mulher ou por um homem.

A homilia, também feita por 
um ministro ordenado, vem atu-
alizar algum aspecto das leituras 
que foram proclamadas ou então 
algum assunto importante para a 
Comunidade. Neste instante, são 
explicados os textos sagrados, à 
luz do Magistério da Igreja.

Após as leituras e a homilia, 
a Comunidade Cristã é convida-
da pela Igreja para, solenemente, 
professar a sua fé em Deus Trinda-
de, na Palavra revelada, na Igreja 
fundada por Cristo, nas verdades 
da fé e sobre a humanidade.

Finalizando a Liturgia da Pa-
lavra, a Assembleia - após ser ali-
mentada pelas Escrituras, forta-
lecida pela Homilia e confirmada 
na fé, inicia um momento forte de 
intercessão e súplica pela Igreja, 
seus ministros, pelos governan-
tes, pelas necessidades da nação 
e das comunidades, dentre outras 
orações. É a Oração Universal ou 
Oração dos Fiéis.

Assim, meus irmãos e irmãs, a 
Igreja Católica apresenta a nós a 
importância da Bíblia na vida de 
oração diária.

Que tal, iniciando este ano, a 
gente passar a ler mais a Palavra 
de Deus e dar maior atenção à 
Liturgia da Palavra nas Missas em 
que formos participar?

Um grande abraço a todos.

01 – Maria da Conceição do Carmo Valone, Edna Maria Gallo Koehler, Elizabeth  
 Campos Pinheiro, Jaqueline Marinho de Mello, Janete Alonso Scholant

02 – Nélson Mendes de Carvalho

03 – Maria de Lourdes Santana do Nascimento, Carlos Roberto Barbosa dos Santos

04 – Douglas de Castro Marinho

05 – Anacleir Vieira Ramos, José Maria da Silva, Elaine Bussade Pillar,   
 Núbia Lacerda Marinho Marques, Lília Aparecida Baptista de Almeida

06 – José Luiz Gaeta, Reinaldo Souza de Azevedo

07 – Maria da Conceição Bandeira, Leonor Maria da Costa Nascimento,   
 Ângela Maria Gaspar dos Reis, Maria da Piedade Braga Diniz,   
 Therezinha da Silva Santos, Nilson Fábio da Silva Almeida

08 – Lídia Nascimento da Silva, Maria Rosele Novelino da Silva Torres,   
 Lucy Regina de Azevedo, Léa Maria de Almeida, Cristiane Teixeira dos Santos

10 – Keber Alves da Silva, Terezinha Margarida Toti Lima, Maria Marlene Rocha,  
 Irenilde Magalhães de Carvalho Lima

11 – Sheila Batista Antunes

12 – Hamilton Pereira de Souza, Leonardo dos Santos Feitoza

14 – Maria Cláudia Rosa de Andrade

15 – Genevalda Jesus Emaco, Sonia Maria de Almeida Ferreira,    
 Maria Trindade de Moraes, Luiza Bezerra Almeida

16 – Judith Diniz Coelho, Nadja Rita Suppo de Barros,    
 Maria José Porto de Almeida, Joselene Rodrigues de Andrade,   
 Domingos Cordeiro Neto, Edimar Magaly Xavier, Elizabeth de Oliveira Carmo

17 – Therezinha Gonçalves dos Santos, José Carlos Almeida de Oliveira,   
 Simone Azevedo de Oliveira

18 – Zilda de Menêzes Alves, Zuleide Bento Zatich da Silva, Jaciara dos Santos

19 – Creusa Maria Pereira Magalhães

20 – Fernando Monteiro Pinto, Sheila Regina Mota

21 – Natalina Bandeira dos Santos, Maria Elí Santos Barreto

22 – Evelyn Siqueira da Conceição Silva

23 – Salim Nagen Dayer, Rogério Jorge Lannes, Heidy Carvalho Miller,   
 Mariany Rocha Moreira

24 – Carlos Augusto Cerqueira Xavier, Maria Regina dos Santos Azevedo,   
 Danielle Ferreira de Mello

25 – Rosa Maris de Oliveira Fernandes

26 – Alessandra Rosa Guimarães

27 – Flávio Nogueira Nelson de Mello, José Flávio Borges de Nogueira,   
 Juliana da Costa Lopes

28 – Maria da Conceição de Castro Muniz

29 – Deolinda Lindemberg dos Santos, Francisco José Muniz

30 – Sebastião Fador Sampaio, Edilma Maria de Oliveira,    
 Paulo de Tarso Brasil Paiva, Ivane Assis de Faria, Eunice Rodrigues Costa,  
 Verônica Gonçalves Pereira, Amanda Celina V. Dantas

31 – Valdecy Quaresma Romão, Wolnei da Costa Moreira

A Liturgia da Palavra 
na Santa Missa

MCC: eventos continuam em 2011
Aconteceu no dia 5 de 

dezembro, na casa Abel, em 
Araruama, uma festa em 
comemoração aos 40 anos 
do MCC na Arquidiocese 
de Niterói. O evento teve 
início com a celebração da 
Santa Missa, presidida por 
Dom Roberto, e se esten-
deu até o final do dia com 
atividades. 

No dia 13, a equipe do 
MCC Setor Lagos reali-
zou a ultreia de Natal, que, 
segundo o coordenador do 
Setor Cabo Frio, foi uma 
oportunidade de agradecer a 
Deus pelo ano frutuoso que 
o Movimento teve em 2010.

 - Nesse início de 2011, 
gostaria de agradecer a to-
dos que colaboraram com 
o nosso movimento, em 

especial a equipe de coor-
denação do nosso setor, ao 
Monsenhor Valdir, ao Pe. 
Ricardo, ao Pe. Ademar e 
ao Pe. João Luiz, que muito 
nos orientaram; e também 
aos Diáconos Arley e Aril-

Muitas atividades mar-
caram o fim de ano das 
Equipes de Nossa Senhora 
do Setor Lagos. No dia 27 
de novembro, foi promovi-
da uma noite dançante na 
Sociedade Musical Santa 
Helena, animada por Le-
nildo e sua Banda e pelo 
DJ Napolitano. Na ocasião, 
também foi comemora-
do o aniversário de Sandra 
(Eq.02-N.S.Lourdes), que 
recebeu os cumprimentos 
de todos. 

Em dezembro, as equi-
pes se reuniram no Anún-
cio de Natal, no dia 7, e na 
confraternização de fim de 

ano, no dia 12. O Anúncio 
do Natal teve como cele-
brante o Padre Ricardo e 
contou com a participação 
dos casais das 15 Equipes 
do Setor, que deram sua 
colaboração para a Campa-
nha Natal de Luz Natal sem 
Fome. Já a confraternização 
de fim de ano foi marcada 
por um churrasco com mú-
sica ao vivo e sorteio de ces-
tas com produtos natalinos. 

As Equipes de Nossa Se-
nhora agradecem de modo 
especial ao casal Beto e Ro-
berta pelo apoio dedicado 
ao movimento na realização 
das atividades.

Paróquia promove “Domingo do Turista”
A Paróquia de Nossa Senhora da 

Assunção tem como tradição dedicar 
o segundo domingo do mês de janeiro 
aos turistas que visitam nossa cidade.

O “Domingo do Turista” tem par-
ticipação dos visitantes na Liturgia 
das celebrações nas Santas Missas do 
sábado (dia 8), às 20h; e do domingo 
(dia 9), às 8h30min, 18h e 20h. Para 
participar, os visitantes devem ser atu-
antes nas equipes de Liturgia de suas 
paróquias de origem. Os mesmos de-
vem se dirigir à mesa da Liturgia nas 
Santas Missas dos dias 1 e 2 de janeiro 
(sábado e domingo) ou no decorrer da 
semana.

do. Muito obrigado a todos.
 Quem quiser conferir os 

eventos do MCC realizados 
no ano de 2010, bem como 
a agenda de 2011 pode 
acessar o blog http://mccse-
trocabofrio.blogspot.comMais fotos desses eventos em www.pnsassuncao.org.br

DVD da 
Primeira 

Eucaristia

Os DVDs com 
a gravação das 

Santas Missas da 
Primeira Eucaris-

tia, celebradas nos 
dias 20 e 21 de 

novembro estão 
disponíveis na 

Pastoral da Comu-
nicação, ao custo 

de R$15.

Mais informações: 
2643-0082 – Ramal 33

Atividades de fim de ano das ENS

Palestra do Padre Dutra sobre São Paulo Apóstolo

Visitantes participam da Liturgia no “Domingo do Turista”

Marconi Castro



8 Janeiro de 2011 9Janeiro de 2011

ESPECIAL ESPECIAL

Legião de Maria: um exército em ordem de batalha Maria, Mãe de Deus

A contemplação do 
mistério do nas-
cimento do Sal-
vador tem levado 

o povo cristão não só a diri-
gir-se à Virgem Santa como 
a Mãe de Jesus, mas também 
a reconhecê-la como Mãe de 
Deus. Essa verdade foi apro-
fundada e compreendida 
como pertencente ao patri-
mônio da fé da Igreja, já des-
de os primeiros séculos da 
era cristã, até ser solenemen-
te proclamada pelo Concílio 
de Éfeso no ano 431.

Na primeira comunidade 
cristã, enquanto cresce entre 
os discípulos a consciência de 
que Jesus é o filho de Deus, 
resulta bem mais claro que 
Maria é a Theotokos, a Mãe 
de Deus. Trata-se de um tí-
tulo que não aparece explici-
tamente nos textos evangé-
licos, embora eles recordem 
“a Mãe de Jesus” e afirmem 
que ele é Deus (Jô. 20,28; cf. 
05,18; 10,30.33). Em todo 
o caso, Maria é apresentada 
como Mãe do Emanuel, que 
significa Deus conosco (cf. 
mt. 01,22-23).

Já no século III, como se 
deduz de um antigo teste-
munho escrito, os cristãos 
do Egito dirigiam-se a Ma-
ria com esta oração: “Sob a 
vossa proteção procuramos 
refúgio, santa Mãe de Deus: 
não desprezeis as súplicas de 
nós, que estamos na prova, 
e livrai-nos de todo perigo, 
ó Virgem gloriosa e bendi-
ta” (Da Liturgia das Horas). 
Neste antigo testemunho a 
expressão Theotokos, “Mãe 
de Deus”, aparece pela pri-
meira vez de forma explícita.

Na mitologia pagã, 
acontecia com freqüência 
que alguma deusa fosse 

apresentada como Mãe de 
um deus. Zeus, por exem-
plo, deus supremo, tinha 
por Mãe a deusa Reia. Esse 
contexto facilitou talvez, 
entre os cristãos, o uso do 
título “Theotokos”, “Mãe de 
Deus”, para a Mãe de Jesus. 
Contudo, é preciso notar 
que este título não existia, 
mas foi criado pelos cris-
tãos, para exprimir uma fé 
que não tinha nada 
a ver com a mito-
logia pagã, a fé na 
concepção virginal, 
no seio de Maria, 
d’Aquele que desde 
sempre era o Verbo 
Eterno de Deus. 

No século IV, o 
termo Theotokos é 
já de uso freqüen-
te no Oriente e no 
Ocidente. A pieda-
de e a teologia fa-
zem referência, de 
modo cada vez mais 
freqüente, a esse ter-
mo, já entrado no 
patrimônio de fé da 
Igreja. 

Compreende-se, 
por isso, o grande 
movimento de pro-
testo, que se manifestou no 
século V, quando Nestório 
pôs em dúvida a legitimida-
de do título “Mãe de Deus”. 
Ele de fato, propenso a con-
siderar Maria somente como 
Mãe do homem Jesus, afir-
mava que só era doutrinal-
mente correta a expressão 
“Mãe de Cristo”. Nestório 
era induzido a este erro pela 
sua dificuldade de admitir a 
unidade da pessoa de Cristo, 
e pela interpretação errônea 
da distinção entre as duas 
naturezas – divina e huma-
na – presentes n’Ele. 

O Concílio de Éfeso, no 
ano 431, condenou as suas 
teses e, afirmando a sub-
sistência da natureza divi-
na e da natureza humana 
na única pessoa do Filho, 
proclamou Maria Mãe de 
Deus.

As dificuldades e as obje-
ções apresentadas por Nes-
tório oferecem-nos agora a 
ocasião para algumas refle-

xões úteis, a fim de compre-
endermos e interpretarmos 
de modo correto esse título. 

A expressão Theotokos, 
que literalmente significa 
“aquela que gerou Deus”, à 
primeira vista pode resultar 
surpreendente; suscita, com 
efeito, a questão sobre como 
é possível que uma criatura 
humana gere Deus. A res-
posta da fé da Igreja é cla-
ra: a maternidade divina de 
Maria refere-se só a geração 
humana do Filho de Deus e 
não, ao contrário, à sua gera-
ção divina. O Filho de Deus 

foi desde sempre gerado por 
Deus Pai e é-Lhe consubs-
tancial. Nesta geração eter-
na Maria não desempenha, 
evidentemente, nenhum 
papel. O Filho de Deus, 
porém, há dois mil anos, as-
sumiu a nossa natureza hu-
mana e foi então concebido 
e dado à luz Maria.

Proclamando Maria 
“Mãe de Deus”, a Igre-

ja quer, portanto, 
afirmar que Ela 
é a “Mãe do Ver-
bo encarnado, que 
é Deus”. Por isso, 
a sua maternidade 
não se refere a toda a 
Trindade, mas uni-
camente à segunda 
Pessoa, ao Filho 
que, ao encarnar-se, 
assumiu dela a natu-
reza humana. 

A maternidade é 
relação entre pessoa 
e pessoa: uma mãe 
não é Mãe apenas do 
corpo ou da criatura 
física saída do seu 
seio, mas da pessoa 
que ela gera. Maria, 
portanto, tendo ge-
rado segundo a na-

tureza humana a pessoa de 
Jesus, que é a pessoa divina, 
é Mãe de Deus. 

Ao proclamar Maria 
“Mãe de Deus”, a Igre-
ja professa com uma única 
expressão a sua fé acerca do 
Filho e da Mãe. Esta união 
emerge já no Concílio de 
Éfeso; com a definição da 
maternidade divina de Ma-
ria, os Padres queriam evi-
denciar a sua fé a divindade 
de Cristo. Não obstante as 
objeções, antigas e recentes, 
acerca da oportunidade de 
atribuir este título a Maria, 

os cristãos de todos os tem-
pos, interpretando correta-
mente o significado dessa 
maternidade, tornaram-no 
uma expressão privilegiada 
da sua fé na divindade de 
Cristo e do seu amor para 
com a Virgem. 

Na Theotokos a Igre-
ja, por um lado reconhece 
a garantia da realidade da 
Encarnação, porque – como 
afirma Santo Agostinho – 
“se a Mãe fosse fictícia seria 
fictícia também a carne... 
fictícia seriam as cicatrizes 
da ressurreição” (Tract. In 
Ev. loannis, 8,6-7). E, por 
outro, ela contempla com 
admiração e celebra com 
veneração a imensa gran-
deza conferida a Maria por 
Aquele que quis ser seu fi-
lho. A expressão “Mãe de 
Deus” remete ao Verbo de 
Deus que, na Encarnação, 
assumiu a humildade da 
condição humana, para ele-
var o homem à filiação divi-
na. Mas esse título, à luz da 
dignidade sublime conferida 
à Virgem de Nazaré, procla-
ma, também, a nobreza da 
mulher e sua altíssima voca-
ção. Com efeito, Deus tra-
ta Maria como pessoa livre 
e responsável, e não realiza 
a Encarnação de seu Filho 
senão depois de ter obtido o 
seu consentimento. 

Seguindo o exemplo dos 
antigos cristãos do Egito, 
os fiéis entregam-se Àque-
la que, sendo Mãe de Deus, 
pôde obter do divino Filho 
as graças da libertação dos 
perigos e da salvação eterna. 

Extraído do livro
A virgem Maria

do
Papa João Paulo II

A  Legião de Maria é 
uma associação de leigos 
que tem como finalidade 
glorificar a Deus e san-
tificar seus membros por 
meio da oração e do tra-
balho apostólico em favor 
do próximo. Foi fundada 
por Frank Duff, na Irlan-
da, em 1921. Em 1928, 
expandiu-se para outros 
países e não parou mais. 
No Brasil, o primeiro 
grupo foi formado em 
1951 na Igreja Nossa Se-
nhora de Fátima, no Rio 
de Janeiro, trazido pelo 
irmão João Creff, MS, 
que conhecera o movi-
mento em Paris.

Atuação na 
comunidade

A reunião semanal da 
Legião de Maria é o lu-
gar onde o amor sincero 
entre seus membros su-
pera as dificuldades do 
dia-a-dia por meio da 
oração, do amor a Deus e 
do próximo. Ali recebem 
o estímulo mútuo para combater 
o desânimo, as incompreensões, 
o cansaço e, por vezes, o aparente 
insucesso. É o lugar em que cada 
opinião é ouvida e respeitada com 
caridade, onde se aprende a rezar e 
não só valorizar o próprio esforço 
e as atividades, mas a graça divina 
recebida e o apoio dos irmãos.

A principal atividade da Le-
gião é a visita domiciliar, não 
importando a crença ou religião, 
sempre em comum acordo com a 
Igreja e o pároco para atuar com 
as diversas Pastorais. Os legioná-
rios visitam idosos, famílias en-

lutadas e doentes, hospitais, pre-
sídios, orfanatos, asilos, dentro 
do limite da paróquia. Qualquer 
católico pode participar. Onde 
houver necessidade de uma pala-
vra amiga e confortadora ela esta-
rá presente.

Os legionários auxiliares

As pessoas que não podem fre-
quentar as reuniões, nem realizar 
algum trabalho de apostolado, 
podem contribuir apenas partici-
pando das orações. A finalidade 
da Legião de Maria é esse convite 

à comunhão em que o ser 
humano se torna solidá-
rio por causa de suas fra-
quezas que o dividem e o 
isolam.  

O espírito da Legião 
de Maria é o próprio es-
pírito de Maria: imitar 
profundamente sua hu-
mildade, sua obediência, 
sua oração constante, sua 
paciência heroica, sua sa-
bedoria, seu amor cora-
joso e sacrificado a Deus 
e, acima de tudo, sua fé. 
A todos que necessitarem 
de uma palavra de con-
forto, de esperança e de 
solidariedade (cf.: Mt 25), 
o Legionário procurará 
levar uma mensagem do 
Evangelho, atendendo ao 
pedido de Jesus que dis-
se: Ide e pregai o Evan-
gelho a toda criatura (Mt 
16,25).

Estrutura 

As expressões Curia, 
Comitium, Regia, Sena-
tus servem para designar 

os diversos Conselhos. A Curia 
administra a Legião geralmen-
te numa cidade e seus arredores. 
O Comitium supervisiona não só 
praesidium, mas também outras 
Curiae. O Conselho que exer-
ce autoridade numa região, logo 
abaixo do Senatus, será chamado 
Regia. O Concilium decidirá se 
a Regia deve estar diretamen-
te filiado ao Concilium ou a um 
Senatus. O Senatus é de caráter 
nacional ou regional.

Fonte: 
www.legiaodemaria.org.br

A Legião em 
Cabo Frio

Em Cabo Frio, a Legião de Maria 
está organizada em um Comitium 
(palavra latina que designava o lu-
gar onde o povo se reunia para os 
comícios ou eleições, ou a própria 
reunião popular). 

Reuniões da Legião de Maria 
na paróquia de Nossa Senhora 
da Assunção:

- O Comitium Nossa Senhora da 
Assunção se reúne mensalmente 
no primeiro domingo de cada mês, 
às 15h, com a participação de to-
das as Cúrias da Região. 

- A reunião da Cúria acontece 
no terceiro domingo de cada mês, 
às 15h. Todas essas reuniões são 
realizadas no Salão Social da Igreja 
Matriz Histórica.

Reuniões semanais da Legião:

Salão Social da Matriz histórica 
– segundas-feiras, às 15h30min e 
às 18h; e quartas, quintas e sexta 
às 15h30min

Nas comunidades:

Santa Clara –sextas-feiras, às 
19h; quartas-feiras, às 19h30min; 
segundas-feiras, às 15h

Santa Izabel (bairro São Bento) 
– segundas-feiras, às 16h

São Pedro (bairro Gamboa) – 
terças-feiras, às 17h

São José (bairro Peró) - segun-
das-feiras, às 16h

São Benedito (bairro Passagem) 
– quartas-feiras, às 16h

Sant´Anna  (bairro Vila Nova) – 
terças-feiras, às 15h e às 17h.
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por José Antunes Gonçalves SANToS Do MÊS
Janeiro

Chegamos ao ano 2011. Novo Ano! Sem-
pre um novo ânimo movido pela nossa fé. 
Sempre, a esperança de copiosas bênçãos do 
Senhor. 

No mundo em que vivemos, cheio de 
contradições; de malquerenças, e falta de 
amor, esperamos somente no Senhor.

Por isso, entramos neste “Novo Ano”, com 
a expectativa, com a esperança, e a certeza 
de dias abençoados. Por quê?  Porque espe-
ramos no Senhor! Nossos pais diziam: “quem 
espera sempre alcança!”. A Palavra do Senhor 
nos diz: “a esperança não decepciona (não en-
gana), porque o Amor de Deus foi derramado 
em nossos corações pelo Espírito Santo que 
nos foi dado”. (Romanos: 5,5).

Portanto, irmãos e irmãs: caminhemos 
sempre na direção certa; buscando a “luz” que 
veio ao mundo para nós; para aqueles que de-
sejam ser por ela iluminados.

De nossa parte, digamos todos: “somos 
agradecidos a Deus, nosso Pai, pelos momen-
tos felizes que nos proporcionou no decorrer 
de nossa vida”. Foram muitos! Se aqui che-
gamos, desfrutando do amável convívio dos 
irmãos; vivenciando e comunicando o “Amor 
de Deus”, na Família; na Igreja; e na Socieda-
de, cumprindo a nossa fidelidade para com o 
nosso Deus; acreditando que somos filhos de 
um mesmo e Único Deus nosso Pai; que so-
mos irmãos de seu Único Filho, Nosso Senhor 
Jesus Cristo; e filhos também, de uma  amoro-
sa e fidelíssima Mãe, Maria, que nos foi dada 
pelo Amor de Deus; e se portadores somos, 
de tanta graça, somente cabe-nos, agradecer 
e seguir o caminho que por nosso Deus foi-
nos designado. Deus seja sempre louvado 
por todo “bem”, e pelos momentos felizes de 
nossa vida..

Ainda recentemente vivemos um desses 
momentos felizes: visita do amado sacerdo-
te Frei Gaudêncio Sens, que não víamos há 
muitos anos, Foi, ele, nosso Pastor, Pároco em 
nossa Matriz, de Janeiro de 1977 a Setembro 
de 1978. Veio agora, à Cabo Frio, celebrar as 
“bodas de ouro” na sua missão sacerdotal. 50 
anos de fidelidade à Igreja de Cristo Jesus. 
Foi momento de grande emoção, revermos 
nosso antigo Pároco, hoje logicamente mais 
envelhecido, mas, com todo vigor postando-
se ante ao Altar do Senhor, presidindo a Santa 
Missa de suas “bodas”, proporcionando-nos 
partilharmos de sua alegria..

Frei Gaudêncio também conta a história 
da nossa Igreja, e a ele, ainda haveremos de 
nos referir quando alcançarmos no decorrer 
do nosso relato, o tempo de seu pastoreio 
junto à nós..

Prosseguindo à história da Igreja, re-
gistre-se que a nossa Paróquia, à época que 
estamos relatando-a, (1959), como ainda 
acontece, embora hoje com menos freqüên-
cia,  exercia a nossa Paróquia todo trabalho de 
orientação religiosa  quanto à IRMANDADE DE 
SANTA ISABEL, mantenedora do Hospital de 
Santa Isabel, isto, justificando-se plenamente, 
pelo fato de que aquela Irmandade fora criada 
por um benfeitor desta cidade, um eminente 

católico, Henrique Luis de Niemeyer Belle-
gard, ou Major Bellegard, como ficou conhe-
cido; que a criou com a finalidade de aten-
dimento assistencial, e de saúde, à camada 
mais carente da população de Cabo Frio. 
objetivo este que, com o passar dos tempos 
foi se descaracterizando.

Deixou, Major Belegard para nossa ci-
dade, como patrimônio integrante da Irman-
dade de Santa Isabel, o Hospital de Santa 
Isabel; o Cemitério de Santa Isabel; a Casa de 
Caridade chamada “Charitas”, hoje Casa de 
Cultura de Cabo Frio; o Prédio onde hoje se 
encontra instalado o Corpo de Bombeiros; e 
ainda grande porção de terras no bairro que 
se chama “Foguete”. 

Mas, o que se quer de interessante 
registrar, e está escrito, e, por isso mesmo, 
justificando-se também a ingerência da 
nossa Paróquia àquela Irmandade, é que, 
no dia 19.07.1959, celebrava-se a “Festa de 
Santa Isabel”, dia em que às três horas da 
tarde houvera reunião extraordinária para 
a eleição da sua Nova Mesa Administrativa 
para o período 1959-1960, a que foi, quase 
unicamente reeleita, como está escrito. Fo-
ram eleitos: Juiz, Dr. Hilton Massa; Vice Juiz, 
Eugênio Ribeiro dos Santos; Tesoureiro, Dr. 
Mauro Azevedo; Secretário, Jordeley Duarte 
Guimarães; Procurador, Jose Geraldo Sales 
Simas , e Consultores: Annibal Amador do 
Valle; Carlos da Conceição Massa; Dr. Paulo 
Maywald Silva; Eugênio Duarte de Azeve-
do; Dr. Octacílio Massa de Azevedo; Cláudio 
de Azevedo Machado; Dr. Ruy Lindemberg 
Quintanilha, e Américo de Matos Abreu.

Após a eleição, seguiu-se a bênção dos 
“fitões” usados pelos membros da Irmanda-
de, e a posse da Diretoria eleita, como reco-
mendava o Estatuto, sendo em seguida cele-
brada a Santa Missa (ao ar livre) face a grande 
assistência, como está escrito..

Após essas celebrações, realizou-se a 
“procissão” com a Imagem de Santa Isabel, 
saindo do Hospital até a frente da Igreja Ma-
triz; daí seguindo até a Passagem, e retornan-
do ao Hospital. Foi uma das mais compridas 
procissões realizadas! Como está escrito. À 
noite, realizou-se uma “quermesse”, no Salão 
Paroquial da Matriz, em benefício do Hospi-
tal.

Repetimos: assim, era a Irmandade de 
Santa Isabel vinculada à Paróquia de Nossa 
Senhora da Assunção, orientada religiosa-
mente pelos Párocos da época; com seus 
membros sempre obedientes e participantes 
dos eventos religiosos da Paróquia, notada-
mente nas procissões das Festas da Padro-
eira, onde compareciam sempre com seus 
emblemas, os “fitões”, uma espécie de faixa 
transversal ao peito, levando assim, à sério, 
em sinal de respeito e obediência, as reco-
mendações da Igreja de Cristo Jesus.

Tudo isto, história que devemos res-
guardar com todo cuidado, porque não fa-
zendo, com certeza, o tempo vai apagá-la. 
Louvado seja Deus por todo “bem” que rea-
lizamos! Amém.

X X X V I

01-   Maria, Mãe de Deus
02- Santo Basílio
03- Santa Genoveva
04- Santa Ângela de Foligno
05- Santo João Nepomuce-

no Neuman
06- Dia de Reis e da Epifania 

do Senhor
07- Santo Luciano da Antio-

quia
08- Santo Severino
09- Santo Adriano
10- Santa Léonie Françoise 

de Sales Aviat
11- Santo Teodósio
12- Santo Antonio Maria 

Pucci
13- Santo Hilário de Poitiers
14- Pedro Donders
15- Santo Paulo - o ermitão
16- Santo Honorato de Arles
17- Santo Antonio do Deser-

to ou Antão do Egito
18- Santa Margarida da 

Hungria
19- Santo Odilo
20- Santo Sebastião
21- Santa Inês
22- Santo Vicente Pallotti
23- Santo Ildefonso
24- Santo Francisco de Sales
25- Conversão de São Paulo
26- Santo Estêvão
27- Santa Ângela de Mérici
28- Santo Tomás D’Aquino
29- Santo Valério de Treviri
30- Santa Martinha
31- Santo João Bosco

No dia 4 de dezembro, foi 
celebrada Santa Missa em 
Ação de Graças ao Jubileu de 
Ouro de Ordenação Sacerdo-
tal do Frei Galdêncio que, na 
década de 70, foi Pároco de 
Nossa Senhora da Assunção. 

O sacerdote está comemo-
rando seus 50 anos de vida 
sacerdotal  visitando as Paró-
quias por onde já passou. A 
primeira delas foi a de Nossa 
Senhora da Assunção onde a 
celebração contou com a pre-
sença dos paroquianos, em 
especial aqueles que integra-
ram os movimentos e pasto-
rais daquela época.

Os novos instrutores para a Catequese 
concluíram o CPC (Curso Preparatório 
para Catequistas). A formatura aconteceu 
durante Santa Missa celebrada no dia 27 de 
novembro, na Paróquia de São Cristóvão, 
presidida pelo Vigário Episcopal, Monse-
nhor Valdir Mesquita e concelebrada por 
Padre Zito, Pároco de Nossa Senhora de 
Nazareth (Saquarema); Padre Francisco, 
Pároco de São Cristóvão; Padre Elmir, 
Pároco de São João Batista (São Pedro da 
Aldeia); e do Vigário Paroquial de Nossa 
Senhora da Assunção, Padre Ricardo.

Já os novos MESCS passaram por dois 
meses de preparação e um dia de retiro. A 
investidura se deu no dia 28 de novembro, 
durante Santa Missa celebrada na Paró-
quia de São Cristóvão. Além disso, os 19 
paroquianos convidados a serem Minis-
tros foram apresentados à comunidade na 
Missa celebrada no mesmo dia na Igreja 
Matriz de Nossa Senhora da Assunção.

Paróquia tem novos MESCs e catequistas

Frei Galdêncio: 50 anos de vida sacerdotal

Sorteio no Programa “Comunidade Total”

Durante todo o mês de dezembro, o 
Programa Comunidade Total, da Rádio 
Ave Maria FM, realizou uma Promoção de 
Natal com sorteio de prêmios. Os ganha-
dores foram: a menina Liandra, da comu-
nidade Santa Clara, que ganhou uma cesta 

com produtos natalinos; Márcia, moradora 
do bairro Jardim caiçara, que recebeu uma 
cesta de frutas; e o casal Lino e Ada Valéria, 
que levou para casa um ventilador de teto, 
doado pela Engeluz, empresa que é apoia-
dora cultural da Rádio Ave Maria FM.

Durante o mês de janeiro os leitores 
poderão concorrer ao sorteio de uma 
camiseta com a marca do jornal Sal e 
Luz e do site oficial da Paróquia. Para 
participar da promoção, é só enviar 
uma mensagem para o e-mail saleluz@

pnsassuncao.org.br dizendo o que você 
mais admira no jornal e o que você gos-
taria de ver nas páginas do informativo. 
O sorteio será realizado no dia 31 de ja-
neiro, ao vivo, na Rádio Ave Maria FM, 
durante o programa Comunidade Total.

Promoção Jornal Sal e Luz

A equipe de líderes da Pastoral da Criança do 
Vicariato Lagos se reuniu para uma confraterniza-
ção de fim de ano.

Outro grupo que confraternizou animado 
pelas vitórias alcançadas em 2010 foi o dos par-
ticipantes do 31º FDSO (Fim de Semana Original) 
do Encontro Matrimonial Mundial. O grupo agora 
forma a Comunidade Base 10. A comemoração foi 
marcada por um almoço compartilhado.

Liandra Márcia Ada e Lino
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MATER COELI: UMA ESCOLA COMPROMETIDA 
COM A LEITURA E A ESCRITA DOS ALUNOS

No Mater Coeli, Leitura/ Produção Textual é o principal objetivo do 
Ensino de Língua Portuguesa, especificamente, no Ensino Fundamen-
tal; etapa em que o aluno precisa se estruturar, para continuar seus es-
tudos com a base necessária. 

Desde a mais tenra idade, é preciso iniciar a criança no mundo mági-
co da leitura. Tarefa não só da escola, mas também da família, que deve-
ria criar o hábito de fazê-la ouvir “histórias” extraídas de livros infantis, a 
fim de aguçar seu imaginário e o gosto pela literatura.

Uma criança que começa neste processo, desde a Educação Infantil, 
e, posteriormente, nas etapas seguintes, certamente terá muito mais fa-
cilidade para se  expressar.A coesão estará presente em seus textos; seu 
vocabulário será mais enriquecido; as dificuldades ortográficas minimi-
zadas, e as ideias fluirão com mais facilidade, até chegarem ao papel.

Leitura e Produção Textual são dois pilares de sustentação da pro-
posta pedagógica do Mater Coeli, em Língua Portuguesa, e, até mesmo, 
nas outras disciplinas. 

Em nossa Escola, o aluno produz textos o ano inteiro, após a ativida-
de de leitura oral e interpretativa. As Rodas de Leitura acontecem se-
manalmente, prática que desperta no educando o desejo de continuar 
lendo cada vez mais. Ao final do ano letivo, os melhores textos, de cada 
um, são selecionados e compilados em forma de coletânea.

Lançamos anualmente dezesseis coletâneas de textos produzidos 
por nossos alunos: da Educação Infantil ao 3º Ano do Ensino Médio. 
Trata-se de um projeto sério e criativo, cuja culminância acontece em 
uma belíssima “Noite de Autógrafos”, na qual a família sempre se faz 
presente. 

Sentimo-nos fortemente gratificados e felizes, pois consideramos 
esta tarefa primordial; porém, bastante árdua, principalmente, para 
as nossas queridas professoras de Língua Portuguesa. Como prova de 
nosso reconhecimento, por tão abnegado trabalho, nada melhor do 
que os versos do poeta Castro Alves, que em seu poema, “O Livro e a 
América”, escreveu:

“Oh! Bendito o que semeia/ Livros... livros à mão cheia.../ E manda o 
povo pensar!/ O livro caindo n`alma/ É germe que faz a palma, /É chuva 
que faz o mar”.

Profª Zenilda Soares Lima
Equipe Mater Coeli

MATRÍCuLAS ABERTAS
horário de funcionamento em janeiro: 

das 13h às 18h
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Creche III Creche IV

1° Ano

2° Ano 3° Ano

4° Ano

5° Ano 6° Ano

7° Ano

8° Ano 9° Ano

1° Ano E M

2° Ano E M 3° Ano E M

O mês de dezembro também foi de muitas atividades 
na comunidade de Sant´Anna. Houve almoço comunitário, 
confraternização de fim de ano e Novena de Natal, além da 
Celebração da Vida realizada pela Pastoral da Criança, que 
ofereceu uma Festa de Natal com lanche, brincadeiras, pe-
sagem e distribuição de brinquedos. A Pastoral da Criança 
agradece aos padrinhos voluntários que ofereceram os pre-
sentes às crianças assistidas pela Pastoral.

As festividades natalinas começaram 
no dia 10 de dezembro, com o “Concer-
to de Natal” na Igreja Matriz Histórica; 
e prosseguiu com a Novena cujo encerra-
mento, no dia 23, aconteceu seguido de 
Missa com a bênção do Presépio.  Nos 

dias 24 e 25 foram celebradas as Missas 
de Natal, reunindo fieis na Igreja Matriz 
Auxiliar. No dia 26, Domingo da Sagra-
da Família, a Santa Missa foi presidida 
pelo Bispo Auxiliar, Dom Roberto Fer-
reria Paz.

Fotos: Ana Paula Rodrigues

Fotos: Raissa Cordeiro

Paróquia festeja o Natal de Jesus
Comunidade de Santana

Você pode conferir mais fotos das celebrações no site: www.pnsassuncao.org.br/multimidia/galeria-de-fotos

Concerto de NatalBênção do Presépio

Domingo da Sagrada FamíliaSanta Missa de Natal

Santa Missa de Natal
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Ingredientes:
- 2 xícaras (chá) de sorvete de coco 

- 3 colheres (sopa) de creme de leite 

- 1 xícara (chá) de manga em cubos 

- 1 xícara (chá) de abacaxi em cubos 

- Folhas de hortelã a gosto 

Receita enviada por
Vânia Almeida 

Glória - Rio de Janeiro - RJ

Modo de preparar:
Bata no liquidificador o sorvete com 
o creme de leite.

Monte em copos ou em taças o 
creme com os cubos de manga e de 
abacaxi. 

Decore com folhas de hortelã.

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

A fisioterapia no tratamento da 

incontinência urinária

Incontinência urinária é definida como toda 
perda involuntária de urina. É um proble-
ma de grande impacto social, econômico e 
psicológico que atinge mulheres em todas 

as faixas etárias, sendo muitas vezes incapa-
citante. Embora seja mais freqüente 
entre o sexo feminino, também 
afeta homens.

Há vários tipos de 
incontinência uriná-
ria, sendo os mais 
comuns a incon-
tinência de es-
forço e a de ur-
gência.

A inconti-
nência de es-
forço é a perda 
involuntária de 
urina que ocorre 
durante os mo-
mentos de ativida-
de física, tais como 
tosse, risadas, espirros, 
carregar peso, subir esca-
das, etc. e ocorre sem aviso 
prévio. 

A incontinência de urgência envolve um 
súbito e forte desejo de urinar seguido imediata-
mente de uma contração involuntária da bexiga, 
resultando em perda de urina. A incontinência 
de urgência pode ocorrer durante o sono, após 
beber pequena quantidade de água ou quando a 
pessoa ouve o barulho de água.

Esse problema pode ser tratado através do uso 
de medicamento, fisioterapia, cirurgia ou uma 
combinação entre essas modalidades.

A fisioterapia uroginecológica tem se mos-
trado um excelente tratamento para a 

incontinência, fortalecendo os 
músculos que sustentam 

a bexiga e a uretra, 
além de tratar 

também pro-
blemas como 

p r o l a p s o s 
( “ b e x i g a 
caída”) e 
i n t e r v i r 
durante a 
gestação 
e o puer-
pério (res-

guardo). A 
f isioterapia 

utiliza recur-
sos como cine-

sioterapia (exercí-
cios), conscientização 

corporal, entre outros.
Existe uma crença de que a 

incontinência urinária é um processo 
que faz parte do envelhecimento, o que dificul-
ta, muitas vezes, o relato espontâneo por parte 
dos pacientes. Mas é importante ressaltar que 
a perda de urina não é normal em nenhuma 
idade, devendo sempre ser investigada e tratada 
corretamente.

Dra. Kelly Cristine de Souza Silva - fisioterapeuta

Frapê 
de Verão

Frapê 
de Verão

Solidariedade garante o sucesso da campanha “Natal de Luz, Natal sem fome”
Mais de dez toneladas 

de alimentos não-perecíveis 
foram arrecadadas durante 
a Campanha “Natal de Luz, 
Natal se Fome” promovida 
pela Paróquia de Nossa Se-
nhora da Assunção, que este 
ano teve como lema “Tive 
fome e me destes de comer” 
(Mt 25, 35).

Uma equipe de voluntá-
rios transformou o volume 
arrecadado em cestas bá-
sicas contendo, cada uma, 

25 quilos de alimentos, que 
foram distribuídas para fa-
mílias de comunidades ca-
rentes da cidade. 

- Essa ação só foi possí-
vel graças à solidariedade do 
povo de nossa cidade – afir-
ma o Pároco, Monsenhor 
Valdir Mesquita, agrade-
cendo a colaboração de toda 
a sociedade cabofriense.

A Campanha acontece 
desde 1998 com o objetivo 
de levar alimentos às mesas 

de famílias carentes no Na-
tal e recebe a colaboração de 
paroquianos, empresários e 
da população em geral. 

Em reconhecimento ao 
trabalho realizado em favor 
das famílias mais necessi-
tadas, a iniciativa recebeu 
Moção de Aplauso da Câ-
mara Municipal de Cabo 
Frio em sessão realizada na 
terça-feira, dia 21 de de-
zembro, por indicação do 
vereador Luis Geraldo.

Alunos do Instituto Mater Coeli 
arrecadam alimentos para a Campanha

Várias iniciativas foram realizadas na cidade com o objetivo 
de arrecadar alimentos para a Campanha. No Instituto Católico 
de Educação e Cultura Mater Coeli, foi promovida uma gincana 
entre os alunos, que se dividiram em equipes com a missão de 
reunir alimentos não-perecíveis para compor as cestas.

Parte da equipe de voluntários 
da campanha, no momento da 

bênção dos alimentos, antes da 
distribuição das cestas.

Os coordenadores da campanha, 
José Carlos e Adelício, com o 
vereador Luis Geraldo (ao centro), 
na sessão da Câmara dos Verea-
dores em que a iniciativa recebeu 
Moção de Aplauso.



JOGO DOS 8 ERROS DESCUBRA QUAL SOMBRA 
CORRESPONDE À FIGURA

VAMOS COLORIR?
Pinte o desenho de cima igual ao de baixo. 

RES POS TAS

A sombra correspondente é a n° 2


