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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.

O centro da Li-
turgia é a Eu-
caristia – a 

Santa Missa, e nela se 
renova o sacrifício do 
Calvário. Portanto, 
deveríamos estar pre-
sentes com os mesmos 
sentimentos de Nos-
sa Senhora ao pé da 
cruz, acompanhando a 
seu Filho, plenamente 
identificada com Ele. 

A Igreja deseja que participemos da 
Missa por iniciativa própria e com gene-
rosidade; inclusive aconselha aqueles que 
podem, a participar diariamente da Santa 
Missa, pois ela é a raiz da vida da Igreja e 
de cada um dos cristãos, e é o ato do culto 
por excelência oferecido a nosso Pai do céu. 

Se tivermos consciência do que ela é e 
do que representa em nossa vida e na vida 
da Igreja, faremos todo o possível para par-
ticipar da Santa Missa a cada dia. Devemos 
fazer o propósito de nunca deixar de parti-
cipar da Missa Dominical e de Preceito, e 
sempre que possível, em outros dias. 

Durante a Santa Missa, os fieis partici-
pam dialogando com o sacerdote em várias 
orações, além de cantarem, ajoelharem-
se, etc. Convém aprendermos as orações e 
respostas, para que haja uma participação 
maior. Viver bem a Santa Missa exige aten-

ção nos diálogos, nos 
cantos e no cuidado 
com a postura. 

Para participarmos 
dignamente de uma 
Ação Litúrgica (Santa 
Missa) devemos estar 
devidamente prepara-
dos não só espiritual-
mente como também 
fisicamente – procu-
remos estar atentos ao 
nosso modo de vestir, 

se ele está condizente com uma celebração 
religiosa e com a casa do Senhor. 

Ao recebermos a Comunhão, caminhe-
mos na procissão com piedade e procuremos 
receber corretamente a Sagrada Hóstia, res-
pondendo sempre ‘Amém’. Caso queiram 
recebê-la nas mãos, deve-se comungar na 
frente do MESC (Ministro Extraordiná-
rio da Sagrada Comunhão); e na dúvida, 
orientar-se com o ministro ou um agente da 
equipe de liturgia. 

Nossa participação deve ser total. Missa 
assistida pela metade não tem o mesmo va-
lor. A Missa só termina após a bênção final; 
e devemos aguardar a saída do sacerdote e 
seus auxiliares, para irmos para os nossos 
lares. 

Jesus, que foi acolhido entre nós, deve-
rá agora ser levado por cada um aos seus 
irmãos. 

Fieis se reúnem em grupos de 
oração e intercessãoUm forte espírito de partilha 

e solidariedade. Este é o cha-
mado de Deus para nós neste 
mês, em que testemunhamos 
o desafio de muitas famílias de 
reconstruir sua vida e sua histó-
ria, diante da tragédia ocorrida 
na Região Serrana. Na reporta-
gem especial deste mês, você 
vai ver como a Igreja no Brasil e 
no mundo está reagindo diante 
desse apelo de partilha e solida-
riedade. 

Todos os anos, no dia 11, a 
Igreja propõe o Dia Mundial dos 
Enfermos. Lembrando disso, 
preparamos uma reportagem 
sobre a Pastoral da Saúde de 
nossa Paróquia. Além de conhe-
cer de que maneira é oferecido 
atendimento aos enfermos, 
você vai saber como pode se 
tornar um agente da Pastoral. 

Neste mês também cos-
tuma ser realizada a Semana 
Nacional de Combate ao Al-
coolismo. Por isso, trazemos a 
programação da Pastoral da 
Sobriedade para esse evento, 
além de abrir espaço na coluna 
de saúde para abordar o tema 
“alcoolismo”, uma doença que 
acomete 15% da população 
brasileira. 

Registramos, ainda, a ale-
gria de termos recebido em 
nossa Paróquia irmãos tão ama-
dos, sacerdotes, seminaristas, 
missionários e turistas que por 
aqui passaram durante esse 
tempo de férias. Estes e outros 
acontecimentos paroquiais es-
tão nas próximas páginas. 

Que neste mês, em que já 
caminhamos rumo à Quaresma, 
sigamos com a certeza de que 
a Páscoa de Cristo é a grande 
luz que ilumina a humanidade 
e traz o pleno sentido de nossa 
existência, pois caminhamos 
para o infinito. 

Que deixemos a luz do céu 
entrar para ficar em nossa vida!

Nosso compromisso e comportamento na Liturgia

O Grupo de Oração Nova Criatura se reúne toda terça-feira à tarde

Foto: Pascom

Vários são os grupos de oração que se 
reúnem semanalmente nas capelas e na 
Igreja Matriz Histórica de Nossa Senhora 

da Assunção. Quem se interessar em par-
ticipar das reuniões deve ficar atento aos 
dias e horários:

Às segundas-feiras: 
- SOS Oração (grupo de intercessão) a partir das 14h – Igreja Matriz Histórica
- Grupo de Oração Vida Nova – às 19h30min – Igreja Matriz Histórica

Às terças-feiras:
- Grupo de Oração Nova Criatura – das 15h às 17h – Igreja Matriz Histórica

Às quartas-feiras: 
- em todas as capelas, às 19h

Às quintas-feiras:
- Grupo de Oração Fogo de Amor – às 20h – Igreja Matriz Histórica

Participação dos fieis na Santa Missa

“Acolher a Eucaristia na Liturgia com respeito e devoção é sinal do 
reconhecimento, de nossa parte, que Jesus está no meio de nós.”
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Missa dos Enfermos - Toda 1ª sexta-feira do mês, às 8h30min, na 
capela de Santa Izabel, no bairro São Bento.

Tel.: (22) 2645-6331

Pastoral da Saúde procura voluntários 
para ampliar atendimento

A Pastoral da Saúde da 
Paróquia de Nossa Senhora 
da Assunção é formada por 
aproximadamente 30 inte-
grantes, que se dividem em 
diversas ações na comunida-
de, entre elas as visitas aos 
enfermos, o atendimento pe-
diátrico gratuito, em parceria 
com a Pastoral da Criança, e 
a Farmácia Comunitária São 
Camilo de Lélis.

“Estamos convidando as 
pessoas para se tornarem in-
tegrantes da Pastoral. Basta 
que o interessado tenha uma 
tarde livre por semana. Com 
mais agentes voluntários, 
muito mais poderemos fazer 
em nossa Paróquia”, afirma 
Cida Lopes, responsável pela 
Pastoral.

Segundo ela, o próximo 
passo da Pastoral é integrar 
o Conselho Municipal de 
Saúde. “Queremos acom-
panhar de perto as ações de 
saúde promovidas pelo go-
verno municipal. Podemos 
ajudar participando das 
iniciativas”, conclui Cida. 

Visitas aos enfermos

Todos os dias um grupo 
de agentes da Pastoral leva 
conforto espiritual aos en-
fermos dos hospitais e clí-
nicas da cidade. As visitas 

também podem ser feitas 
em domicílios, quando so-
licitado pelos paroquianos. 
Nas visitas, os agentes le-
vam aos pacientes a Palavra 
de Deus, promovendo um 
momento de alegria e for-
talecimento dos que estão 
passando pela enfermidade.

Farmácia Comunitária

Além da visitação dos 
enfermos, a Pastoral tam-
bém é responsável pelo 
funcionamento da Farmá-
cia Comunitária São Ca-
milo de Lélis, que funciona 
na sede da antiga casa pa-
roquial.  A Farmácia dis-
ponibiliza à comunidade, 
mediante receita médica, 
os remédios que são doados 

Atendimento pediátrico
Outra ação da Pastoral da Saúde é o atendimento 

pediátrico gratuito oferecido pela Dra Jussara de Fáti-
ma R. Mota, realizado em parceria com a Pastoral da 
Criança. A médica disponibiliza a parte da manhã das 
segundas-feiras (das 9h às 11h) para atender as crianças 
mais carentes. As consultas são realizadas no ambula-
tório que funciona na Nova Igreja Matriz, e devem ser 
agendadas pelo telefone (22) 2644-1750.

“A minha história é semelhante à de muitas outras pesso-
as: batizamo-nos, fazemos a Primeira Comunhão e, depois 
de algum tempo, apesar de continuarmos tementes a Deus, 
acabamos nos afastando dos caminhos da Igreja. Porém, há 
quatro anos, quando enfrentei um câncer de mama, tive in-
contáveis experiências com o Senhor; desde a maneira como 
ele foi descoberto até o momento da minha cura. Foram epi-
sódios que a medicina não é capaz de explicar, somente quem 
crê e confia nas ações do Pai é capaz de entender. Depois dis-
so, percebi que seria muito ingrato de minha parte caso não 
dedicasse uma parcela do meu tempo para servir a Deus 
e ajudar aos próximos. A partir de então, meu consultório 
transformou-se em um verdadeiro templo de evangelização, 
pois faço questão de dar o meu testemunho aos pacientes e 
sempre lhes digo que os médicos são instrumentos divinos, 
capazes de auxiliar no tratamento de uma doença, já que o 
único capacitado de efetuar a cura é o próprio Deus.”

por Lia Navarro

Sacerdotes e seminaristas 
visitam a Paróquia

Sacerdotes e seminaristas de 
outras Dioceses visitaram a 
Paróquia de Nossa Senhora 
da Assunção nos primeiros 

dias deste ano. Entre eles o ex-páro-
co local, Padre João Luiz, que atu-
almente é Pároco de São José, em 
Piratininga, Niterói, e o Padre Sér-
gio Luis, vice-reitor do Seminário 
Arquidiocesano São José, que foi 
um dos entrevistados do Programa 
“À Luz da Fé”, no qual falou sobre 
o trabalho que desempenha na Ar-
quidiocese de Niterói.

Também visitaram a cidade o sa-
cerdote cabofriense Padre Antônio 
Paes, pároco da Paróquia de Santa 

Pastoral da Saúde procura voluntários 
para ampliar atendimento

Teresinha do Menino Jesus, em Rio 
do Ouro, Niterói; e os sacerdotes da 
Diocese de Petrópolis: Padre Ale-
xandre, da Catedral de São Pedro 
de Alcântara, e Padre Leonardo, 
do Seminário Diocesano Nossa Se-
nhora do Amor Divino.

A Paróquia também recebeu os 
seminaristas Thiago, Vítor, Mar-
celo, Leonardo e Davidson (Se-
minário Arquidiocesano São José 
– Niterói); Júnior e Peterson (Se-
minário Maria Imaculada - Dioce-
se de Campos); Carlos (Seminário 
Arquidiocesano de São José – Rio 
de Janeiro); e Felipe (Seminário 
Diocesano de Itaguaí).

à Paróquia. O atendimento 
é feito  de segunda a sexta-
feira, das 14h às 17h.

A Farmácia São Camilo 
de Lélis  São aceitas doações 
de medicamentos, usados ou 
não, que estejam dentro do 
prazo de validade. As doa-
ções podem ser entregues na 
Secretaria Paroquial ou na 
sede da Farmácia.

“Sempre precisamos de 
medicamentos e fazemos 
um apelo aos médicos, aos 
representantes de labora-
tórios farmacêuticos e tam-
bém a todos aqueles que têm 
remédios em casa que pos-
sam ser doados, desde que 
estejam dentro do prazo de 
validade e acondicionados 
nas condições adequadas”, 
diz Cida.

Dra. Jussara de 
Fátima Rodrigues 
da Mota, médica 
responsável pelo 
atendimento pe-
diátrico oferecido 
gratuitamente na 
Paróquia.

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

Agentes da Pastoral
em visita

aos enfermos

Outra visita mar-
cante deste mês foi 
a da missionária da 
Comunidade Can-
ção Nova, Lívia 
Almeida. A jovem 
agora está vivendo 
o tempo de pré-dis-
cipulado na cidade 
de Lavrinhas, SP. 
Antes de ir, passou 
pelo Centro de Co-
municação aonde 
também participou 
do Programa “À Luz 
da Fé”.

Rumo à Canção Nova

Padre Antônio Paes, 
pároco da Paróquia 
de Santa Teresinha 

do Menino Jesus, 
em Rio do Ouro, Niterói

Padre Alexandre 
e Padre Leonardo, 
da Diocese de 
Petrópolis

Sérgio Milly, Cida Lopes e Padre Sérgio Luis
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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 Fevereiro

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

ECC

Baile de Carnaval 
Dia 19, sábado, às 20h 
Local: Sociedade Musical 
Santa Helena. 
Ingressos: R$10 (individual), 
com Marta e Eliezer 
Tel: (22) 2645-6971 

  
MCC

Escola Vivencial 
Dia: 28 – segunda-feira, às 20h 
Local: salão paroquial 
Participação: GED Niterói

O Papa João Paulo II será beatifica-
do em 1º de maio de 2011. A data foi 
oficializada no dia 14 de janeiro, com a 
assinatura do decreto de beatificação 
pelo Papa Bento XVI, que recebeu em 
audiência o prefeito da Congregação 
para as Causas dos Santos, Cardeal An-
gelo Amato.

O Rito de Beatificação será presi-
dido pelo próprio Santo Padre, na Ba-
sílica de São Pedro, no Vaticano, no II 
Domingo da Páscoa - conhecido como 
da Divina Misericórdia, Festa litúrgica 
instituída pelo próprio João Paulo II, 
que foi Papa durante mais 
de 25 anos, entre 16 de 
outubro de 1978 e 2 
de abril de 2005.

A cura da 
religiosa fran-
cesa Marie 
Simon-Pierre 
N o r m a n d 
do Mal foi o 
milagre reco-
nhecido para 
a Beatificação. 
Quatro anos 
atrás, a freira foi 
curada milagrosa-
mente do mal de Pa-
rkinson, a mesma doença 
de João Paulo II. O Vaticano estudou 
muito atentamente este caso, porque 
nas doenças neurológicas, como o Pa-
rkinson, os sintomas podem desapare-
cer, sem que se trate de uma cura.

Quando o Vaticano deve julgar se 
uma cura é milagrosa ou não, entrega-
se o caso a médicos de várias especiali-
zações. Esses médicos estudam a histó-
ria clínica do paciente, os exames que 
fez e as terapias às quais se submeteu. 
O simples fato de ter se curado depois 
de rezar para alguém como João Paulo 
II não dá nenhuma garantia de milagre. 
Às vezes, os médicos afirmam que a 
diagnose original estava errada ou que 
a cura é fruto de uma intervenção mé-
dica.

A tradição diz que quando se exa-
minam os possíveis milagres, a doença 
deve ser incurável ou extremamente 
difícil de se tratar, e não se deve ter 
conhecimento de curas espontâneas 
para esses tipos de doença. Além dis-

so, a cura deve ser imprevista e ins-
tantânea, como também completa e 
duradoura. Quem declara o milagre 
não são os médicos consultados pelo 
Vaticano.

Normalmente, se a maioria de 
uma comissão de médicos afirma que 
uma cura não tem explicações natu-
rais ou científicas, o caso passa a uma 
comissão de teólogos, que julga se 
a cura foi a resposta a um pedido de 
oração.

O da freira francesa que se curou 
do Parkinson é somente um dos mui-

tos casos apresentados ao 
Vaticano sobre uma 

cura inexplicável 
ocorrida após 

orações a João 
Paulo II. Por 
exemplo, no 
ano passado, 
um homem 
de Ohio que 
recebeu um 
tiro de revol-

ver na cabeça 
e que não tinha 

chances de recu-
peração, sobreviveu 

depois de ter recebido 
do capelão do hospital um 

rosário abençoado pelo Papa Wojtyla. 
Depois, há um caso de um menino po-
lonês de nove anos, com uma doença 
nos rins, que não era capaz de andar, e 
que depois de ter visitado o túmulo de 
João Paulo II, segundo testemunhas, 
levantou-se da cadeira de rodas e saiu 
caminhando da Basílica de São Pedro.

O Vaticano não tem o tempo ou 
os recursos para investigar simulta-
neamente todos os dossiês. Procede 
caso por caso, por isso antes que um 
milagre seja verificado, podem se 
passar meses ou anos. Enquanto isso, 
a beatificação tem que esperar, às 
vezes por um período desconhecido. 
O passo sucessivo à beatificação é a 
canonização, ou seja, quando a Igreja 
declara uma pessoa santa. Para isso, é 
necessário um único requisito: outro 
milagre.

Fonte: Rádio Vaticano e CN Notícias – 
www.cancaonova.com

02 – Maria Goulart Laboissiere, Maria Aparecida Ferreira da Silva,   
 Iolanda Luz Lopes, Adriana de Souza Faria

03 – Valmir Burichi de Abreu

04 – Maria Peixoto de Souza, Zenilda Macabu Gouvea,    
 Maria José dos Santos Barbosa

05 – Zélia dos Santos Ferreira, Adelício José dos Santos

06 – Antônio José Costa Vieira, Maria Aparecida da Silva

07 – Maria da Penha V. Azevedo, Marlene Baptista Assad, Uildinei Jorge Campos,  
 Paloma Ramos Carvalho

08 – Lea Musse Schuery Soares, Luciano Ambrósio de Alvarenga,   
 Jaqueline do Couto

09 – Eurípedes Martins de Souza, Ronaldo Cordeiro de Oliveira

10 – Maria Amália dos S. Silveira, Maria Helena de Souza Sabugueiro,   
 Roseli da Silva

11 – Vilma Secco de Azevedo, Maria Conceição Campos dos Santos,   
 Luis Amaro Muniz Rodrigues

12 – Gisella de Santana Ramalho, Zoraide de Lima Soares,    
 Marcos Henrique de Souza Muniz, Kafka Salgado Santos

13 – Ilda da Silva Alves, Jorge Luis Trindade

15 – Renata Félix Rocha

17 – Otelina Ferreira de Mesquita, Abemil Matheus Penco, Luzia de São José,  
 Francisco José Gomes Barbosa, Mônica Passerone Machado de Araújo

18 – Kátia Arce Sakagute

19 – Nathan de Melo Bito Pires

20 – Suzana dos Santos Rita, Olívia Maria Mongarde Corte Real

21 – Simone da Rocha Leires

22 – Roberto Santos Póvoas, Cícero Bitencourt Ramos, Renan Fernando de Sá,  
 Sérgio Franklin Costa Campos

23 – Daisy Martins Costa, Rui Nonato Cal

24 – Lédino Laerth Gonçalves Trindade, Cleide Mariano Rabello

25 – Maria Celestina Novellino Pires, Maria de Fátima Macêdo Presgrave,   
 Marília Vieira

João Paulo II será 
beatificado em 1º de maio

O Movimento das Equipes 
de Nossa Senhora - Setor Lagos 
muito se alegra por ter entre os 
seus integrantes alguns dos no-
vos MESCs (Ministros Extraordi-
nários da Sagrada Comunhão) 
do Vicariato Lagos.

Aconteceu, no dia 9 de janeiro, o Pré-
Eacre, um encontro de formação com os 
casais do Setor Lagos eleitos responsáveis 
de Equipe deste ano. O evento teve música, 
mensagens e dinâmicas que contribuíram 

para enfatizar a proposta do Movimento: 
que as equipes sejam comunidade vivas, 
abertas aos ensinamentos de Jesus e ao 
amor ao próximo, tendo a formação como 
caminho para a santificação conjugal.

Equipistas participam de Pré – EacreEquipistas participam de Pré – Eacre

Santa Missa de Posse dos novos CRE (casais responsáveis de equipe), 
presidida pelo Padre Ricardo Costa

Jovens e ECC fazem 
“Dia de Convivência”

O grupo jovem “Ale-
grai-vos” e os in-

tegrantes do ECC pro-
moveram um dia de 
convivência. Na progra-
mação, churrasco, banho 
de piscina e atividades es-

Reuniões do Grupo Jovem 
continuam em fevereiro
O grupo jovem promoveu uma noite mu-

sical no sábado, dia 23, na Cantina Mãe rai-
nha, após a Santa Missa das 20h.O evento 
teve música ao vivo e lanche.

As reuniões do grupo “Alegrai-vos” acon-
tecem todos os sábados, às 18h no salão 
paroquial.

Dentre os 17 MESCs investidos 
para a Paróquia de Nossa Senhora 
da Assunção, oito pertencem ao  
Movimento. São eles: Darcy de 
Luís e Aurora de Cândido (ambas 
da Eq.06 – N. S.da Divina Provi-
dência), Júnior da Luciane (Eq.11- 

N.S. da Guia), Deusaléia do Arara 
(Eq.05 . N.S. da Paz), Fernando da 
Alice (Eq.14 – N.S. Conceição) e 
Jane de Jânio (Eq.01 – N.S. Assun-
ção), e a Irmã Silvana (Acompa-
nhante Espiritual Temporária da 
Eq.15 – N.S. Nazaré).

portivas.  O evento acon-
teceu no domingo, dia 9 
de janeiro. 

Os participantes fina-
lizaram o dia com cele-
bração da Santa Missa na 
Igreja Matriz Auxiliar.

Integrantes das ENS estão entre os novos MESCs
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ESPECIAL

Solidariedade e partilha:  
Reportagem: 
Andréia Gripp e Renata Rodrigues - Arquidiocese do Rio de Janeiro 
Simone Mendonça - Pascom - Paróquia Nossa Senhora da Assunção

Tão logo a Região 
Serrana tornou-se 
cenário da maior 

tragédia climática já regis-
trada no país, no mês pas-
sado, devido às chuvas tor-
renciais que atingiram os 
municípios de Nova Fribur-
go, Petrópolis, Teresópolis, 
São José do Vale do Rio 
Preto e Sumidouro, a Igreja 
de todo o Brasil e do mundo 
se mobilizou, promovendo 
iniciativas de ajuda às víti-
mas. 

Em nota, o Arcebispo de 
Niterói, Dom Frei Alano 
Maria Pena, OP, e seu Bis-
po Auxiliar, Dom Roberto 
Ferreria, convocaram as pa-
róquias a promoverem ini-
ciativas de apoio e lembra-
ram que “em face à situação, 
o Evangelho de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo nos pede 

uma eficaz solidariedade e 
partilha na dor comum”. 

Arquidioceses 
se mobilizam 

E o espírito de solida-
riedade e partilha tem sido 
presente em toda a Igreja 
diante dessa tragédia que 
ainda contabiliza o número 
de mortos, feridos, desapa-
recidos e desabrigados. 

O Bispo de Petrópolis, 
Dom Filippo Santoro, e o 
Bispo de Nova Friburgo, 
Dom Edney Gouvêa Mat-
toso, percorreram as áreas 
atingidas. Padres, semina-
ristas e religiosos trabalham 
no atendimento às famílias 
desabrigadas ou desalojadas. 
As paróquias e casas reli-
giosas recebem famílias que 
perderam tudo e não têm 

onde dormir e como se ali-
mentar. Também se trans-
formaram em postos de ar-
recadação de donativos. 

– Os padres estão todos 
mobilizados, as igrejas estão à 
disposição, recolhendo desa-
brigados em primeiro lugar, 
dando primeiros socorros, as 
refeições diárias e recolhendo 
mantimentos, ressaltou Dom 
Filippo Santoro. 

Dom Edney Gouvêa 
Mattoso, após sobrevoar as 
áreas afetadas, manifestou 
seu pesar diante da tragédia 
e montou uma central de 
atendimentos na Catedral de 
Nova Friburgo para atender 
a população. As paróquias 
abrigam famílias que perde-
ram as suas casas e voluntá-
rios preparam a alimentação 
dos desabrigados. 

– Além de oferecer ora-

ções em favor do nosso povo, 
convoco todas as paróquias a 
prestarem socorro às vítimas 
e desabrigados. Uno-me às 
famílias que perderam seus 
entes queridos. A Igreja dio-
cesana quer estar junto com 
os órgãos governamentais, 
num verdadeiro mutirão de 
solidariedade, com o objeti-
vo de confortar espiritual e 
materialmente todos os atin-
gidos, disse Dom Edney. 

As dioceses vizinhas, que 
fazem parte do Regional 
Leste 1 da CNBB, logo se 
mobilizaram em apoio à po-
pulação. 

A Arquidiocese de Nite-
rói imediatamente publicou 
uma nota convocando todas 
as paróquias a realizarem 
campanhas de donativos e 
a promoverem momentos 
de oração e intercessão pelas 
vítimas das tragédias e seus 
familiares. 

A Arquidiocese do Rio 
colocou a Cáritas Arquidio-
cesana em prontidão. Do 
fundo de emergência da en-
tidade foram doados R$ 20 
mil à Diocese de Petrópolis 
e R$ 20 mil à Diocese de 
Nova Friburgo. Além dis-
so, a Cáritas Rio enviou ca-
minhões de donativos para 
as áreas mais atingidas. As 
igrejas e instituições de en-
sino da Arquidiocese do Rio 
estão mobilizadas para arre-
cadação de donativos. 

A Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil 
(CNBB) emitiu nota oficial 
de solidariedade às vítimas 
da tragédia e, juntamen-
te com a Cáritas Brasileira, 
lançou a campanha “SOS 
Sudeste”, com o objetivo de 

arrecadar dinheiro em todo 
o Brasil, que será doado às 
regiões atingidas pelas chu-
vas. 

  
Apoio da 

Igreja no mundo

Em telegrama enviado ao 
Bispo de Petrópolis, dom Fi-
lippo Santoro, assinado pelo 
secretário de Estado do Vati-
cano, cardeal Tarcísio Berto-
ne, o Papa Bento XVI afir-
mou estar “consternado com 
as trágicas consequências das 
fortes chuvas que atingiram 
a região serrana”, manifes-
tou “solidariedade espiritual 
ao querido povo fluminense, 
nessa hora difícil” e afirmou 
que “implora a assistência 
e consolação divina para os 
desalojados e quantos sofrem 
física e moralmente”. 

A Conferência Episcopal 
Italiana (CEI) doou um mi-
lhão de euros, que serão dis-
tribuídos para as localidades 
afetadas pelas fortes chu-
vas. A decisão do presiden-
te da CEI, Cardeal Angelo 
Bagnasco, foi comunicada 
a Dom Filippo Santoro, 
Bispo de Petrópolis, pelo 
secretário-geral da Confe-
rência Episcopal Italiana, 
Dom Mariano Crociata. 
“Foi colocado à disposição, 
sobretudo para os projetos 
de reconstrução, mas tam-
bém para ações imediatas. 
É mais um dos tantos sinais 
de manifestações de solida-
riedade que estão chegando. 
Junto com a CEI, também 
se manifestaram a Cáritas 
de outros países, indicando 
a disponibilidade de ajudar”, 
disse Dom Filippo.

Donativos chegam à comunidade de Nossa Senhora do Amparo, em Nova Friburgo

ESPECIAL
a Igreja de mãos dadas pela
Região Serrana

Paróquias de Cabo Frio promovem Campanhas

Paróquia Nossa Senhora da Assunção
“SOS Região Serrana”
Mais uma vez o povo cabofriese demonstra seu espírito 
de solidariedade e partilha. A campanha “SOS Região 
Serrana”, recolheu, até o final de janeiro, dois cami-
nhões de donativos.
Paróquia Nossa Senhora da Esperança
A Paróquia está recebendo donativos na secretaria 
paroquial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 18h, e ainda durante as Santas Missas. 
Paróquia de São Cristóvão 
A Paróquia está recebendo donativos na secretaria 
paroquial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 18h.
Obs.: Não há mais necessidade de doação de roupas.

Como fazer sua colaboração financeira: 
Cáritas Rio de Janeiro:
- Banco Bradesco – Agência 0814-1 - C/C 48.500-4 
- Banco do Brasil – Agência 3114-4 - C/C 30000-4 

Diocese de Petrópolis
Conta “SOS Serra” – Mitra Diocesana de Petrópolis 
- Bradesco – agência 4014 - C/C 114134-1 

CNBB - “SOS Sudeste”
- CEF – agência 1041- OP.003 - C/C 1490-8 
- Banco do Brasil – agência 3475-4 - conta 32.000-5 

“Apelo à solidariedade em favor das vítimas da catás-
trofe na Região Serrana do Rio de Janeiro”. 
- Banco Itaú – agência 7657 - conta 10.834-1

Produtos são guardados em uma escola e distribuídos à população

Na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, até o fim de janeiro foram arrecadados dois caminhões de donativos

Voluntários ajudam a descarregar 
os caminhões de donativos 
em Nova Friburgo
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por José Antunes Gonçalves SANToS Do MÊS
Fevereiro

Dirigimos-nos à vocês, irmãos, e irmãs, 
amados(as) do Senhor,  desejando-lhes a Paz 
do Senhor Jesus e o Amor da Santíssima Vir-
gem Maria, com as bênçãos de nossa Padroei-
ra Nossa Senhora da Assunção.

Continuando o nosso relato sobre a his-
tória da nossa Igreja, dizemos-lhes: estamos 
no ano de 1959, ano em que nos relata a his-
tória, foi demolido o prédio do “império”. Para 
os mais novos, explicamos que o “império” era 
um imóvel que tínhamos do lado esquerdo da 
Igreja Matriz, entre a Igreja e o Cinema “Cine 
Recreio de Cabo Frio”, tratando-se a bem da 
verdade, de um “salão” onde, como já disse-
mos anteriormente, eram realizados os lei-
lões das Festas tradicionais da nossa Igreja, e 
onde também se realizavam os sorteios para 
a escolha do festeiro responsável pela Festa 
do Divino Espírito Santo, que era chamado o 
“Imperador da Coroa do Divino”.

O referido prédio, o “império”, em virtude 
das obras de restauração da Matriz, fora de-
molido para deixar livre a lateral esquerda da 
Igreja, possibilitando a construção e amplia-
ção da Capela do Santíssimo, aproveitando-se 
o restante da área para a construção de um 
“jardim” nos fundos da Igreja dando para a rua 
Raul Veiga.  Esse era o projeto!

Assim está escrito: “quando há oito anos e 
meio começou a restauração da Matriz”, (note-
se, que estamos no ano de 1959, semana da 
Festa da Padroeira, Agosto de 1959). Então, 
há oito anos e meio atrás, ou seja, meados de 
1950, começavam as obras de restauração da 
Igreja Matriz, e, naquela oportunidade, como 
está registrado, ficara determinado que so-
mente podia-se fazer esse trabalho, com a con-
dição de se demolir o “império”, isto é, como 
está escrito: “um salão que foi construído há 35 
anos ao lado da Matriz”. A demolição teve iní-
cio, exatamente, no dia 26 de agosto de 1959. 

Tinha então, a demolição, além da utili-
zação do espaço para ampliação da ala lateral, 
esquerda, da Igreja Matriz, também a manu-
tenção de um “jardim” que, ao que parece 
deixaria a Igreja livre em suas laterais, pelo 
lado direito, na confluência com a Avenida 
Treze de Novembro, e pelo lado esquerdo, o 
“jardim”, com sua extensão até os fundos na 
Rua Raul Veiga. 

Mais tarde, já no tempo em que era Pá-
roco, Frei Conrado, sentiu-se a necessidade de 
construção de um “salão paroquial” para aten-
der aos diversos movimentos de pastorais, e 
demais eventos da Igreja, como se encontra 
hoje o salão dando frente para a rua Raul 
Veiga. Assim também, a parte da frente que 
dá para a Praça Porto Rocha, a necessidade 
de utilização do espaço para a construção da 
Livraria da Igreja, construção que foi efetivada 
quando era Pároco o Padre João Luiz, confor-
me se verifica em funcionamento, sendo as-
suntos que, com certeza, mais a frente, ainda 
haveremos de nos referir  quando chegar a 
ocasião própria.

Nesse interregno, até o final do ano 1959, 
sem outros assuntos de maior importância, 
aconteceu, está registrada, uma competição 
de “moto-náutica” nas águas de Cabo Frio, para 

barcos tipo hidroplanos; como está escrito; 
evento patrocinado pela Federação Metro-
politana de Moto-náutica, que consistiu da “II 
Grande Prova Sara Kubistchek”, com finalistas 
de quatro concorrentes, com disputa renhida 
em busca da vitória nas duas etapas, tudo 
como está escrito; evento em que estiveram 
presentes: o Sr. Geraldo Starling Soares, presi-
dente do Conselho Nacional de Desportos, e 
que representava também a Sra. Sara Kubis-
tchek ; o Sr. Jorge Rodrigues, representante 
do Governador Roberto Silveira; o Senador Dr. 
Miguel Couto Filho; além do Prefeito de Cabo 
Frio, e do nosso Vigário à época,  Frei Adjuto.

Embora, acontecimento que, pode pa-
recer, não dizer respeito à Igreja, contudo, 
era, à época, acontecimento que movimen-
tava a cidade, encontrando-se, por isso, re-
gistrado também nos livros da Igreja, o que 
nos faz refletir que, sendo a cidade de Cabo 
Frio ainda sem muitos atrativos turísticos, 
naquela época, e por tratar-se  de um even-
to  de grande repercussão, como se verifica, 
com a presença de várias autoridades, os 
nossos sacerdotes entendiam deixar regis-
trado para a história, até porque, eram estes 
sempre convidados para os mesmos. Assim, 
foi esse acontecimento registrado como fo-
ram tantos outros que, de uma forma ou de 
outra era destaque para a cidade. Isto faz-nos 
também refletir sobre a importância, aten-
ção e o respeito que se dispensavam à nos-
sa Igreja, que a nosso ver, era tida também 
como uma porta-voz da nossa cidade. 

Dito isto, adentramos ao ano de 1960, 
quando nos deparamos com o ato de ele-
vação da Diocese de Niterói à condição de 
“Arquidiocese”, ocasião em que foram cria-
das as Dioceses de Nova Friburgo e de Nova 
Iguaçu, atos efetivados pelo Santo Padre, o 
Papa João XXIII. 

A Diocese de Niterói, permaneceu por 
68 anos, tendo sido criada em 27 de abril de 
1892, e sua  transformação  para “Arquidio-
cese” deu-se em 25 de maio de 1960; e sua 
instalação, no dia 21 de agosto de 1960, con-
forme vai escrito: “O Santo Padre João XXIII 
acaba de elevar a Diocese de Niterói à Ar-
quidiocese, e criar no Estado do Rio as novas 
Dioceses de Nova Friburgo e de Nova Igua-
çu”, tendo sido empossado como primeiro 
Arcebispo, Sua Excelência Reverendíssima, 
Dom Antonio de Almeida Moraes Junior, que 
fora transferido da Arquidiocese de Olinda 
em Recife para a Província Eclesiástica de 
Niterói, que ficara agora contando com as 
seguintes Dioceses: Petrópolis; Campos dos 
Goitacás  Nova Friburgo e Nova Iguaçu 

Com a criação da Arquidiocese e a pos-
se do primeiro Arcebispo, o Bispo anterior, de 
Niterói, Dom Carlos Gouvêa Coelho, que aqui 
permaneceu de 1955 a 1960, foi ele, assim, 
também, transferido para a sede arquiepis-
copal, de Olinda, em Recife. Um veio, e outro 
foi para lá. Uma troca!

Contamos assim, um pouco mais da his-
tória da nossa Igreja, e agradecemos ao Se-
nhor nosso Deus, por todo “bem”; por toda 
“graça”. Amém! 

X X X V I I

01- Santa Veridiana

02- Maria Domenica 
Mantovani

03- Santo Brás

04- Santo André Corsini

05- Santa Águeda (Ágata)

06- Santo Paulo Miki e 
companheiros

07- Santo Ricardo

08- Santo Jerônimo Emiliano

09- Santa Apolônia

10- Santa Escolástica

11- Santo Castrense

12- Santo Julião Hospitaleiro

13- Santo Martiniano

14- Santo Cirilo

15- Santo Cláudio Colombiere

16- José Allamano

17- Santo Aleixo Falconieri

18- João de Fiesole   
ou Fra Angélico

19- Santo Gabino

20- Santo Euquério

21- Santo Pedro Damião

22- Santa Margarida de 
Cotona

23- Santo Policarpo de 
Esmirna

24- Santo Sérgio

25- Santa Valburga

26- Santa Paula M. Fornés de 
São José de Calazans

27- Santo Gabriel de Nossa 
Senhora das Dores

28- Santo Romano

29- Santo Leandro

De segunda a sexta-feira: 

5h - Ofício da Imaculada 

5h30 - Músicas Marianas 

6h - Ângelus 

6h07- Programação Musical 

6h30 - Santo Terço Mariano 

6h47- Programação Musical (com Inserções, a cada 1 hora, 
do Evangelho, Salmo e Santo do dia) 

10h - Às segundas, quartas e sextas-feiras: Programa “A 
Hora do Ouvinte”e às terças e quintas-feiras: Programa “À 
luz da Fé” 

11h - Às terças e quintas-feiras: PHS – Por Hoje Sóbrio, da 
Pastoral da Sobriedade - Estréia prevista para março 

12h - Angelus 

12h07 - Programação Musical (com Inserções, a cada 1 
hora, do Evangelho e Salmo) 

14h - Comunidade Total (com o Terço da Misericórdia, às 15h) 

17h - Programação Musical 

17h30 - Santo Terço em sua Casa 

18h - Angelus 

18h07- Às segundas-feiras: Especial Ave Maria 

Às terças e quintas-feiras: Sessão da Câmara Municipal 

Às quartas-feiras: palestras 

Às sextas-feiras: Momento da Saúde  - estréia prevista para 
março 

19h - A Voz do Brasil 

20h - Às segundas e quartas-feiras: Programação Musical 

Às terças e quintas-feiras: segunda parte da Sessão da 
Câmara Municipal 

Às sextas-feiras: A Bíblia no meu dia-a-dia 

22h - Clássicos de Fé (Músicas variadas) 

00h - Programação Musical (com Inserções, a cada 1 hora, 
do Evangelho e Salmo) 

3h - Terço da Misericórdia 

4h - Terço da Cura e Libertação 
   

Sábado e domingo: 

5h - Ofício da Imaculada 

5h30 - Músicas Marianas 

6h - Angelus 

6h07 - Programação Musical 

6h30 - Santo Terço Mariano 

06h47 - Programação Musical (com Inserções, a cada 1 
hora, do Evangelho, Salmo e Santo do dia) 

10h - Top 10 Ave Maria (as melhores músicas da semana) 

11h - Viva a Vida 

Pastoral da Criança 

12h - Angelus 

12h07 - Programação Musical (com Inserções, a cada 1 
hora, do Evangelho e Salmo) 

15h - Terço da Misericórdia 

15h17 - Programação Musical 

17h30 - Santo Terço em sua Casa 

18h - Angelus 

18h07 - Music Day - DJ Ronald Carvalho - estréia prevista 
para março 

20h - Programação especial (com inserções, a cada 1 hora, 
para a execução do Evangelho, Salmo e Santo do dia) 

1h - Programação Musical (com inserções, a cada 1 hora, 
para a execução do Evangelho e Salmo) 

3h - Terço da Misericórdia 

4h - Terço da Libertação

Programação

2 de fevereiro: Dia da 
Apresentação do Senhor
A festa da Apresentação 

do Senhor encerra as cele-
brações natalinas, e, com a 
oferta da Virgem Maria e a 
profecia de Simeão no tem-
plo de Jerusalém, abre-se o 
caminho da paixão de Cris-
to rumo à Páscoa. 

Maria começa seu cami-
nho de dor, presente na pro-
fecia de Simeão: “Uma espa-
da traspassar-te-á a alma”. A 

Páscoa de Cristo é a grande 
luz que ilumina nossa hu-
manidade, e traz o pleno 
sentido de nossa existência, 
pois fomos feitos para o in-
finito. Quem só aprendeu a 
olhar a terra também precisa 
ser iluminado pela luz que 
vem do céu, e descobrir o 
infinito amor de Deus. Dei-
xe a luz do céu entrar e ficar 
em sua vida!

Oração no dia da 
Apresentação do Senhor:

Ó Deus, força dos que 
esperam em ti! Hoje 

contemplamos Jesus, ainda 
menino, sendo apresentado 
ao templo. Nós te pedimos 
a graça de reconhecermos 
nele a tua salvação que foi 
preparada e dada a todos 

os povos e culturas. Dá-nos 
sempre caminhar na tua luz! 

Por Cristo, Senhor Nosso. 
Amém.

Novos paroquianos seminaristas

No dia 24 de janeiro, 
foi celebrada a San-
ta Missa de Envio 

dos vocacionados Adriano 
José Ferreira da Silva e Pa-
trick B. Azeredo, presidida 
na Igreja Matriz Histórica 
de Nossa Senhora da As-

sunção de Cabo Frio pelo 
nosso Pároco Monsenhor 
Valdir Mesquita e conce-
lebrada pelo nosso Vigário 
Paroquial Padre Ricardo 
Mota.

A celebração contou com 
a presença de familiares, 

amigos e membros da co-
munidade que testemunha-
ram a consagração e o envio 
dos jovens, que seguiram 
para a Congregação Divino 
Mestre, ao lado de D. João 
Terra, Bispo Auxiliar de 
Brasília.
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As fotos das celebrações estão no site: www.pnsassuncao.org.br/multimidia/galeria-de-fotos

Santuário Nacional de Santa Cabeça

O Santuário Na-
cional de San-
ta Cabeça está 
localizado na 

área rural de Cachoeira 
Paulista, cidade da região 
do Vale do Paraíba (SP).

A imagem ali venerada 
com nome de santa Cabe-
ça é uma cabeça de Nossa 
senhora, que está dentro de 
uma redoma circundada por 
um resplendor dourado e 
sustentada por dopis anjos.

A imagem foi encon-
trada por uns pescadores 
do Rio Tietê, entre 1829 e 
1830. Foi recolhida nas re-
des dos pescadores que, não 
tendo lugar onde a pudes-
sem guardar decentemente, 
deram a um negociante que 
vinha do Rio Grande do 
Sul ao Rio de Janeiro. Este, 
por sua vez, ao passar pelo 
bairro do Paiol pertencen-
te à Paróquia de Silveiras, 
ofereceu a Joana de Olivei-
ra, que a guardou com res-
peito e devoção. Depois de 
certo tempo, Joana mudou-
se para Jataí, pertencente 
à paróquia de Cachoeira 
Paulista e trouxe consigo a 
imagem, que colocou num 
lugar decente de sua casa.

Desde então, centenas de 
pessoas da vizinhança vinha 
até a casa de Joana, para re-

zar e agradecer os milagres 
que recebiam da venerada 
imagem.  A casa logo se 
tornou pequena para rece-
ber a multidão que vinha de 
todas as paróquias vizinhas 
a fim de venerar a imagem. 
Então, o vigário de Jataí 
aconselhou a Silvéria de 
Oliveira, filha de Joana, 
que ficara com a imagem, 
a angariar fundos para se 
construir uma capela para 
veneração da imagem. Mais 
tarde, foi feita outra maior; 
e finalmente, em 1928, a 
atual, por Monsenhor Ma-
chado.

(Estes dados constam do 
folheto produzido pelo San-
tuário Nacional de Santa 
Cabeça e foram recolhidos por 
intermédio de João de Olivei-

Fotos e pesquisa: Sérgio Milly

ra, neto de Joana de Oliveira, 
e conforme o consenso do povo 
de seu tempo. Tais informa-
ções foram transmitidas por 
Monsenhor José Machado, 

Vigário da mesma paróquia 
no período de 1917 a 1939.)

Missa no Santuário: 
aos domingos, às 9h30min.

Fim de semana dedicado aos turistas

No sábado, dia 8:

Primeira Leitura: Marília - Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Juiz de Fora - MG 
Segunda Leitura: José Eustáquio de Oliveira - Paróquia São Sebastião - Três Rios - RJ 
Prece: Jandyra de Oliveira Barreto - Paróquia Santa Mônica - Rio de Janeiro - RJ

No domingo, dia 9: 

Santa Missa das 8h30min: 
Primeira Leitura - Maria Regina Piler – Paróquia Santa Mônica – Rio de Janeiro - RJ 
Salmo - Tiago Junior da Silva - Paróquia Nossa Senhora das Mercês - Campo Belo - MG 
Segunda Leitura - Lucas Maciel Lima - Paróquia do Verbo Divino - Distrito Federal - DF 
Prece - Olímpio Cássio de Carvalho – Paróquia São José – Itumirim – MG

Santa Missa das 18h: 
Primeira Leitura – Célia Regina – Paróquia Imaculada Conceição – Rio de Janeiro - RJ 
Segunda Leitura – Antonio Menezes – Paróquia São Camilo de Lélis - Brasília - DF 
Prece – Aparecida Mota – Paróquia Nossa Senhora das Mercês - MG

Santa Missa das 20h: 
Primeira Leitura - Iria Wilbert Gonçalves - Paróquia Santo Antonio - Petrópolis - RJ 
Segunda Leitura - Eliane Grossi Bitar Braga - Paróquia São Mateus - Juiz de Fora - MG 
Prece - Glória Lucia - Paróquia Nossa Senhora das Graças - São João de Meriti - RJ 
Ofertório – Acy e Dilma dos Santos - Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Cataguases - MG

Como é de tradição em 
nossa Paróquia, o segun-
do fim de semana do mês 
de janeiro foi dedicado aos 

turistas que nos visitam. 
Portanto, nos dias 8 e 

9,  as celebrações das San-
tas Missas contou com a 

participação dos visitan-
tes, que são atuantes nas 
equipes de Liturgia de 
suas paróquias de origem. 

Equipe de Liturgia da Santa Missa do sábado, dia 8, presidida pelo Pe. Ricardo A primeira Missa do Domingo do Turista foi presidida pelo Pe. Ricardo, 
com integrantes do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal

Visitantes do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal também 
participaram da Liturgia nas celebrações da noite. Às 18h, presidida 

pelo Padre Ricardo, e das 20h, pelo Padre Sérgio
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Ingredientes:
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara (chá) de farelo de aveia
- 2 colheres (sopa) de sementes de linhaça
- 2 tabletes de fermento biológico (30 g)
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 1 colher (sopa) de extrato de soja
- 1 colher (chá) de sal
- 1 xícara (chá) de água
- 1 xícara (chá) de leite desnatado
- 1 ovo
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparar:
Numa tigela, misture as duas farinhas, o fa-
relo de aveia e as sementes de linhaça. Bata 
os outros ingredientes no liquidificador e 
despeje sobre os ingredientes secos. Mistu-
re bem. Se necessário, adicione um pouqui-
nho mais de água.

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

os 12 passos da 
Sobriedade:

01- Admitir

02- Confiar

03- Entregar

04- Arrepender-se

05- Confessar

06- Renascer

07- Reparar

08- Professar a Fé

09- Orar e Vigiar

10- Servir

11- Celebrar

12- Festejar

Senhor, ADMITO minha dependência dos vícios e pecados, 
e que sozinho, não posso vencê-los. 
Liberta-me! 

Senhor, CONFIO em Ti, ouve o meu clamor. 
Cura-me! 

Senhor, ENTREGO minha vida, minhas dependências, em 
tuas mãos. Espero em Ti. 
Aceita-me! 

Senhor, ARREPENDIDO de tudo que fiz, quero voltar para a 
tua graça, para a casa do Pai. 
Acolhe-me! 

Senhor, CONFESSO meus pecados, e publicamente, peço 
teu perdão e o perdão dos meus irmãos.
Absolve-me! 

Senhor, RENASÇO no teu Espírito para a Sobriedade. O 
homem velho passou, eis que sou uma criatura nova. 
Batiza-me! 

Senhor, REPARO financeira e moralmente a todos que, na 
minha dependência, eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar 
minha dignidade e a confiança dos meus. 
Restaura-me! 

Senhor, PROFESSO que creio na Santíssima Trindade e 
peço a ajuda da Igreja, com a interceção de todos os santos. 
Instrui-me na Tua Palavra! 

Senhor, ORANDO e VIGIANDO para não cair em tentação, 
seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. 
Dá-me a Tua Paz! 

Senhor, SERVINDO, a exemplo de Maria, nossa mãe e de 
todos, queremos, gratuitamente, fazer dos excluídos os 
nossos preferidos, através da Pastoral da Sobriedade. 

Senhor, CELEBRANDO a Eucaristia, em comunidade com 
os irmãos, teremos força e graça, para perseverarmos nesta 
caminhada. 
Alimenta-nos no Corpo e Sangue de Jesus! 

Senhor, FESTEJANDO os 12 passos para a Sobriedade 
Cristã, irmanados com todos, na mesma esperança, por um 
século sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus 
Cristo Redentor, pelo nosso testemunho. 

Amém. 

“Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a Sobriedade.” (3x) 

“Sobriedade e Paz, só por hoje, graças a Deus.”

Oração da Sobriedade

Alcoolismo

Fonte: Revista da Pastoral da Sobriedade CNBB – Texto de autoria de: Dr. Higino Bodziak 

Pão Integral de 
Liquidificador

Produto da fermentação de car-
boidratos (açúcares), o álcool vem 
sendo utilizado pelo ser humano 
desde a mais remota antigüidade. 
O alcoolismo, causado pelo excesso 
no consumo do álcool é uma doença 
progressiva, crônica e fatal (OMS), 
caracterizada pela perda da liberda-
de de decisão sobre o ato de beber.

O alcoolista ou alcoólico - não 
devendo ser designado de alcoólatra, 
pois tal termo significa adorador (gr. 
latreuein) do 
álcool – é aque-
le que passa a 
depender dele; 
não mensura 
mais as conse-
qüências do que 
virá depois, em 
que implicará 
ou a quem irá 
afetar; já não 
mais consegue controlar sua inges-
tão; passa a não ser mias um estilista 
social, esporádico, mas já começa a 
beber pela manhã, sozinho muitas 
vezes e não mais acorda sem os tre-
mores nas mãos.

Existe uma predisposição fa-
miliar. Alguns poderão bebê-lo de 
forma moderada, controlada, sem 
maiores problemas. Outros não 
poderão jamais tomar o primeiro 
gole. Uns tornam-se alcoolistas pelo 
aprendizado, outros já trazem laten-
te essa possibilidade que basta ser 
despertada.

A embriaguez, que é provocada 
pela presença excessiva de álcool 
no organismo, no início gera uma 
sensação de bem-estar, loquacidade 

(fala descontrolada), diminuição da 
crítica, alteração do humor (certo 
grau de agressividade), fala pastosa, 
diminuição dos reflexos, incoorde-
nação motora, tonturas, visão dupla, 
náuseas e vômitos, incontinência 
urinária ou fecal, rubor, sudorese, 
taquicardia (aceleração do ritmo do 
coração), convulsões, insuficiência 
respiratória, queda de pressão arte-
rial, podendo chegar ao coma (3 a 
4 g/1, o que equivale a 600 ml de 

pinga ingeridos 
em custo prazo 
de tempo).

Em caso de 
e m b r i a g u e z 
moderada, ten-
tar provocar vô-
mitos, utilizan-
do bicarbonato 
ou soro fisioló-
gico e fornecen-

do à pessoa glicose (água com açú-
car) e vitaminas (principalmente as 
do complexo B). Manter o indivíduo 
aquecido e hidratado. Em situações 
mais severas os cuidados médicos 
são imprescindíveis.

O alcoolismo é uma doença e seus 
portadores necessitam de tratamen-
to, de ajuda, e também da responsa-
bilidade de todos nós que podemos, 
de diferentes formas, intervir nesse 
processo, quer atuando diretamen-
te na recuperação e no resgate da 
dignidade dessas vidas preciosas ou 
quer indiretamente, através de uma 
atuação política concreta, cobrando 
a obediência de nossas leis, que são 
justas, mas que precisam ser cum-
pridas.

Fique por dentro:
- O alcoolismo afeta 15% da 
população brasileira.

- 93% da causa de pancreatite 
crônica em jovens estão asso-
ciados ao consumo de álcool 
importante e prolongado, 
também provocando dor ab-
dominal, perda de peso, icterí-
cia, diabete, cirrose, hemorra-
gia digestiva etc.

- Pode ocorrer polineuropatia 
sensitivo/motora (comprome-
timento de muitos nervos), 
principalmente dos membros 
inferiores, caracterizada por 
dor e parestesia (amorteci-
mento). À noite principalmen-
te até o peso do lençol pode 
causar dor.

- A Síndrome de Abstinência 
(sinais e sintomas) que o al-
coolista apresenta 6 a 8 horas 
após a parada da ingestão 
do álcool manifesta-se prin-
cipalmente por tremores das 
extremidades, alterações gas-
trintestinais, modificação do 
sono e inquietação. Em casos 
graves podem ocorrer aluci-
nações e taquicardia, febre e 
convulsões.

- Em casos muito graves (de-
lirium tremens) além dos 
sintomas anteriores pode-se 
apresentar tremores genera-
lizados e perda da orientação 
quanto ao tempo e espaço.

- Quase todos necessitam de 
medicação psicotrópica e a 
hidratação é importantíssima. 
As 72 primeiras horas são crí-
ticas e necessita-se de acom-
panhamento criterioso, sendo 
o período médio de 45 dias o 
tempo necessário para uma 
desintoxicação.

Finalização:
Unte e polvilhe com farinha duas fôrmas de 
pão. Divida a massa em duas partes e co-
loque-as nas fôrmas. Cubra e deixe crescer 
por 20 minutos. Preaqueça o forno à tem-
peratura de 180°C. Leve os pães ao forno 
quente para assar por cerca de 30 minutos.

AlcoolismoAlcoolismo
Pastoral da Sobriedade na “Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo”

A Pastoral da Sobrieda-
de preparou uma programa-
ção para a Semana Nacional 
de Combate ao Alcoolismo, 
que vai de 13 a 19 deste 
mês. Entre as atividades, 
uma palestra sobre “Alcoo-
lismo nas Famílias”, minis-
trada pelo coordenador Ar-
quidiocesano da Pastoral da 
Sobriedade, Gilberto Nel-
son Waschdurger. O evento 
será na segunda-feira, dia 
14, às 19h, no salão paro-
quial.

Dia 13 – domingo: Pan-
fletagem após as Santas 
Missas

Dia 14 – segunda-feira, às 
19h, no salão paroquial : Pa-
lestra com o tema “Alcoolismo 
nas Famílias”, ministrada pelo 
coordenador Arquidiocesano 
da Pastoral da Sobriedade – 
Arquidiocese de Niterói, Gil-
berto Nelson Waschdurger

De 15 a 18 – terça a sexta-
feira – Panfletagem após as 
Santas Missas

Dia 19 – sábado : Ativida-
des na Praça Porto Rocha

As reuniões da Pastoral são 
realizadas às segundas-feiras, 
às 19h, no salão paroquial.

Agentes da Pastoral realizam frequentes campanhas de conscientização




