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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.

Neste mês, somos convi-
dados pela Igreja a percorrer 
um caminho em direção a um 
conhecimento mais profundo 
da pessoa de Jesus. É o tempo 
da Quaresma, tempo de pre-
paração para vivenciarmos de 
forma mais plena a realidade 
que é o centro de nossa fé 
cristã: o Mistério Pascal, a pai-
xão, morte e ressurreição de 
Jesus. 

Nesta edição, você vai co-
nhecer o teor da Mensagem 
do Papa Bento XVI para este 
tempo privilegiado e também  
saber sobre a escala do muti-
rão de confissões que todos 
os anos é realizado no nosso 
Vicariato nesse período em 
que nos preparamos para vi-
venciarmos esse tempo de 
crescimento e conversão. 

É também durante a Qua-
resma que a Igreja promove 
a Campanha da Fraternidade, 
cujo tema este ano é “Frater-
nidade e a vida no Planeta”, 
assunto da nossa reportagem 
especial deste mês.

Nesse tempo em que tam-
bém acontece uma das festas 
mais populares do Brasil, o 
Carnaval, trazemos um artigo 
que vai mostrar a relação deste 
evento com a Igreja Católica.  
Damos, ainda, uma sugestão 
de passeio a todos os que se 
interessarem em conhecer (ou 
revisitar) a primeira Capela do 
mundo dedicada a Nossa Se-
nhora Desatadora dos Nós, lo-
calizada no município vizinho 
de Armação dos Búzios.

Que Deus nos conceda 
que, ao longo desta Quares-
ma, possamos progredir no 
conhecimento de Jesus e 
corresponder a seu amor por 
uma vida mais santa.

Boa caminhada!

A Música na Liturgia
A finalidade do canto na li-

turgia não é apenas a de tornar 
a celebração mais leve, gosto-
sa, movimentada. Mas ajudar 
a celebrar bem. A Igreja nos 
ensina que não podemos nos 
contentar em cantar na litur-
gia, mas devemos cantar a li-
turgia (Doc. 79, n. 27). Para 
isso, precisamos saber distin-
guir bem o que é música litúr-
gica e o que não é:

Canto sacro: expressa um 
tema sagrado ou religioso;

Canto evangelizador: tem 
a finalidade de evangelizar e 
catequizar; 

Canto litúrgico: está em 
função da celebração litúrgi-
ca e, por isso, está sujeito às 
normas da liturgia. Nem todo 
canto religioso é litúrgico.

Toda comunidade precisa 
ter uma boa equipe de liturgia, 
para preparar bem as celebra-
ções e ajudar o povo a celebrar 
melhor. Faz parte dessa equipe 
o grupo encarregado do canto 
na liturgia, não só nas Missas, 
mas em todas as celebrações. A 
equipe de animação do canto 
ficará atenta às músicas, para 
que estejam de acordo com o 
mistério celebrado e com a co-
munidade celebrante, ficando 
responsável para que toda a as-
sembléia tenha acesso às letras 
e participe durante a celebração.

Os cantos na celebração li-
túrgica:

Canto de Entrada / aber-
tura - Acompanha o rito, o 
movimento, a procissão - con-
forme Santo Agostinho: “Canta 
e caminha!” Finalidade: cons-
tituir e congregar a assembleia, 
introduzindo-a no mistério a 
ser celebrado – tempo litúrgico, 

sonorizar o caráter festivo da ce-
lebração, fomentar a união dos 
fieis, dar o tom da celebração.

Ato penitencial - É uma 
aclamação suplicante endereça-
da a Cristo, o Senhor, louvando-
o e à sua misericórdia. Pertence 
aos cantos rituais, constituindo 
o próprio rito da celebração 
(Ordinário da Missa). 

Glória - O Glória é um 
hino antiqüíssimo e venerável, 
pelo qual a Igreja, congregada 
no Espírito Santo, glorifica e 
suplica a Deus Pai e ao Cor-
deiro, portanto de caráter do-
xológico (louvor, glorificação). 
É cantado de forma direta pela 
assembleia dos fieis ou pelo 
povo em alternância com os 
cantores, ou ainda só pelo coro.

Salmo - O salmo é a pro-
clamação da Palavra cantada, 
por isso requer-se o mínimo 
de preparo técnico e vocal, li-
túrgico e musical do salmista. 
Devido à sua importância, não 
deve ser omitido nem substitu-
ído por “canto de meditação”. 
É um canto  ritual interlecio-
nal,  cantado entre as leituras.

Aclamação do Evangelho 
-  É uma solene e jubilosa pro-
fissão de fé cantada, aclamando 
Jesus Cristo. Portanto, sendo 
aclamação,  é um grito com 
que exteriorizamos nossos mais 
profundos sentimentos e expe-
riências de vida, projetando-nos 
para fora de nós, algo que es-
pontâneo brota do interior e se 
faz  exclamação, grito de júbilo.

Apresentação das Ofertas 
- É canto que acompanha a 
apresentação dos dons do pão 
e do vinho, facultativo e tem 
verdadeiro sentido quando 
houver a procissão das oferen-

das para o altar. “O canto das 
oferendas acompanha a pro-
cissão das oferendas e se pro-
longa pelo menos até que os 
dons tenham sido colocados 
sobre o altar.” 

Santo -  O Santo é a acla-
mação da liturgia celeste. A 
assembleia deveria ficar à von-
tade e alegre, ao cantar esse 
louvor solene, sentindo-se 
intérprete fundamental desta 
aclamação, a primeira e mais 
importante a ser cantada pela 
comunidade.

Abraço da Paz - Os fieis 
imploram a paz e a unidade 
para toda a Igreja e para toda 
a família humana; e saúdam-
se uns aos outros, em sinal de 
mútua caridade. Consta de 
três elementos: a oração pela 
paz, a saudação, à qual a as-
sembleia responde “O amor de 
Cristo nos uniu” e o gesto da 
paz, que é facultativo.

Comunhão - Um canto 
adequado à comunhão deve-
rá corresponder ao sinal que 
está sendo realizado: a refei-
ção fraternal do Corpo e do 
Sangue de Cristo, na fraterni-
dade e alegria da participação 
do banquete eucarístico.  Uma 
assembleia que caminha can-
tando em busca do dom gra-
tuito e generoso do Pai.

Final - Não está previsto o 
chamado “canto final”, não faz 
parte da estrutura da missa. 
Mas nosso povo de certa for-
ma o incorporou ao seu reper-
tório litúrgico, de modo que se 
pode entoar  um canto devo-
cional - a Maria, ao santo pa-
droeiro, ou outro, em vista da 
missão,  de caráter mais livre. 
Fonte: http://www.portalkairos.net

Mutirão de Confissões – Vicariato Lagos
Os fieis já podem se 

agendar para receberem o 
Sacramento da Reconci-
liação no período da Qua-
resma. O mutirão de aten-
dimento às confissões do 
Vicariato Lagos acontecerá 
de 6 a 14 de abril. 

Na Paróquia de Nos-
sa Senhora da Assunção, o 
mutirão será no dia 13 de 
abril, quarta-feira, a partir 
das 17h, com atendimen-
to de sete sacerdotes. Nas 
demais Paróquias de Cabo 
Frio, o atendimento come-
çará às 18h. Já os fieis das 
outras Paróquias do Vica-
riato deverão conferir os 
horários de atendimento 
nas respectivas secretarias 
paroquiais.

Dia 6 de abril – Quarta-feira:
- Nossa Senhora de Fátima e São Pedro e São 
Paulo  (Unamar - Cabo Frio), a partir das 18h
 - Nossa Senhora da Esperança
(Jardim Esperança - Cabo Frio), a partir das 18h
- Nossa Senhora da Conceição (Saquarema)*

Dia 7 de abril – Quinta-feira:
- São João Batista
(São João - São Pedro da Aldeia)*
- Nossa Senhora Aparecida
(Bananeiras - Araruama)*

Dia 8 de abril – Sexta-feira:
- Sant´Anna e Santa Rita 
(Manguinhos - Búzios)*
- Imaculada Conceição
(Centro - Iguaba Grande)*

Dia 11 de abril – Segunda-feira
- São Vicente de Paulo 

(São Vicente - Araruama)*
- São Cristóvão
(São Cristóvão - Cabo Frio), a partir das 18h

Dia 12 de abril – Terça-feira
- Nossa Senhora de Nazareth
(Centro - Saquarema)*
- São Pedro 
(Centro - São Pedro da Aldeia)*

Dia 13 de abril – Quarta-feira
- Nossa Senhora da Assunção
(Centro - Cabo Frio), a partir das 17h
- São Sebastião (Centro - Araruama)*

Dia 14 de abril – Quinta-feira
- Santo Antônio (Bacaxá - Saquarema)*
- Sagrado Coração de Jesus
(Centro  - Arraial do Cabo)*

* Consultar o horário nas respectivas Paróquias

Confira a programação:
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A antiga igreja de São Peter am 
Perlach (1067), na cidade de Augs-
burg, Alemanha, abriga o quadro 
“Maria desatadora dos nós”, pintada, 
provavelmente, em meados do ano 
de 1700. Não se trata de mais uma 
interpretação pictórica de Nossa Se-
nhora. Observamos, então, esta Nos-
sa Senhora da Imaculada Conceição: 
Ela se encontra entre o Céu e a Terra, 
simbolizando o novo início, o grande 
sinal da Salvação, como também o 
seu sublime papel de medianeira de 
todas as graças e intercessora com 
especial intimidade junto a Deus. Ob-
servamos Maria Desatadora de Nós! 

O nó da desobediência de Eva é 
desatado em virtude da obediência 
de Maria. O que Eva ligou mediante 
a incredulidade (ligado, estreitado, 
isto é, o nó da culpa), Maria desatou 
em virtude da Fé. 

Nosso Senhor celebrou, na pleni-
tude dos tempos, como desatadora 
de nós (de dificuldades) a Missa sole-
ne aos pés da cruz. Naquele caso, Ela 
também estava próxima como diá-
cona da salvação, como desatadora 
dos nós, dos pecados e do mal. 

Podemos ver Maria, igualmen-
te, como Mediadora, Medianeira da 
Graça, Mãe do bom conselho, desa-
tadora de todos os nós e de todas as 
dificuldades. 

Um dos dois anjos, o que se apre-
senta mais elevado, está a Lhe ofere-
cer uma fita com grandes e peque-
nos nós, constituída de nós únicos 
ou de entrelaçamentos de muitos 
nós. Aqui é representado o pecado 
original com todas suas conseqüên-
cias, enodando a nossa vida, além 
dos fios em voltas resistentes, gera-
das por nossas culpas, fruto da nossa 

desobediência, sempre a causar no-
vos nós. 

A Graça não pode escorrer ao 
longo da fita - fio da nossa vida - por 
causa da sua resistência; mas a ser-
vidora do Senhor nos incita à obe-
diência, em virtude de Suas mãos 
benevolentes, a desatar um nó após 
o outro. E, assim, a fita, sobre a qual 
se reflete a luz da misericórdia e da 
santificação, é passada para o ou-
tro anjo, o que está ajoelhado, que 
a mostra - olhar eloqüente - a quem 
rezou e foi atendido: “Olhe o que 
você conseguiu novamente, em vir-
tude da intercessão da Santa Mãe!” 

O desatamento de um nó parti-
cular é mostrado na cena exposta 
no plano inferior da obra: na semi-
obscuridade, um anjo e um homem, 
seguidos por um cão, estão a percor-
rer uma estrada, rumo a uma igreja 

longínqua. 
Podemos coligar o quadro com o 

ciclo litúrgico da Igreja: a solene festa 
da Imaculada Conceição da Virgem 
Maria, Mãe de Deus, o início bendito 
da Sua vida; o Aniversário das sete 
dores de Maria, em memória da Sua 
sempre nova dedicação, pela Fé, até 
aos pés da Cruz do Seu amado Filho; 
a solene Festa da Assunção de Ma-
ria aos Céus, e a Sua coroação como 
nossa mediadora. Cada uma des-
tas festividades nos mostra, a Mãe 
Santíssima e Sua imagem, em luzes 
sempre novas.

Búzios tem a primeira capela do mundo dedicada a Nossa Senhora Desatadora dos Nós
Na cidade de Armação dos Búzios, 

encontra-se a primeira capela erguida 
e dedicada exclusivamente a Nossa 
Senhora Desatadora dos Nós. Hoje 
já existem outras capelas dedicadas 
a ela além de várias em construção 
pelo Brasil e pelo mundo, mas  até o 
momento somente a capela de Búzios 
recebeu a Bênção Apostólica de Sua 
Santidade o Papa João Paulo II.

As obras tiveram início dia 12 
de março de 2001 e a inauguração 
aconteceu no dia 8 de setembro do 
mesmo ano.

A ideia da construção da Capela 
partiu do casal de fieis Isis Penido e 
Paulo Penido, e acolhida pelo Páro-

co da Paróquia de Sant´Anna e Santa 
Rita de Cássia, Pe. Ricardo Whyte, 
na mesma cidade, aonde foi constru-
ída a Capela, reafirmando o balneário 
como um importante destino turístico 
não apenas pelas suas belezas naturais, 
mas também pelo interesse religioso.

A Capela de Nossa Senhora Desa-
tadora dos Nós fica no pátio da Igreja 
de Santa Rita de Cássia, na Avenida 
José Bento Ribeiro Dantas , nº 3333, 
no bairro de Geribá. Aberta diaria-
mente para visitação das 9h às 20h.

- Informações: (22) 2623-6771 
- Recepção de caravanas : (22) 2623-6530
Colaboraram: Texto - João Gautto - Paróquia de 

Sant Ánna e Sta Rita (Búzios) / Fotos - Sérgio Milly

A História de Nossa Senhora Desatadora dos Nós

Muitas atividades abriram 
os primeiros meses das 
Equipes de Nossa Se-

nhora do Setor Lagos. No dia 21 de 
janeiro, foi celebrada a Santa Mis-
sa de abertura do ano equipista, na 
Matriz Auxiliar, presidida por Pe. 
Ricardo Mota, com a participação 
efetiva dos casais que deram sua 
colaboração às vítimas da Região 
Serrana.

Após a Santa Missa, foi servido 
um bobó de camarão, com o obje-

tivo de render lucros para enviar 15 
casais responsáveis de equipe com 
seus casais ligações para o EACRE 
(Encontro Anual de Casais Res-
ponsáveis de Equipe), que aconte-
ceu nos dias 12 e 13 de fevereiro, no 
Colégio Salesiano, em Niterói.

Lá, os casais receberam todas as 
informações necessárias para for-
mar bem a sua Equipe com base no 
tema deste ano, que é “Formação 
para amar e servir como Jesus”.

Já no dia 16 de fevereiro foi cele-

brada a Santa Missa de Aniversário 
do Setor Lagos, que completou 8 
anos, para a alegria de muitos casais 
que buscam a santificação do Sacra-
mento do Matrimônio.

Ao final da celebração, os casais 
foram convidados a assistir uns sli-
des de vários momentos que marca-
ram o Eacre. O Casal Responsável 
da Região Rio IV, Tereza e Reizi-
nho, aprofundaram sobre o lema 
para este ano: “Sede, pois imitado-
res de Deus como filhos amados”.

Atividades para formação 
dos casais equipistas

São raros os dados sobre as origens, a in-
fância e a juventude de José, o humilde car-
pinteiro de Nazaré, pai terrestre e adotivo de 
Jesus e esposo da Virgem Maria.

Nas Sagradas Escrituras não há uma pa-
lavra sequer pronunciada por José. Mas, sua 
missão na História da Salvação Humana é das 
mais importantes: dar um nome a Jesus e fa-
zê-lo descendente de David, necessário para 
que as profecias se cumprissem. Por isso, na 
Igreja, José recebeu o título de “homem justo, 
pela sua retidão moral, a sua sincera adesão 
ao exercício da lei e a sua atitude de abertura 
total à vontade do Pai celestial. 

Com poucos mas significativos traços, os 
evangelistas o descreveram como cuidadoso 
guardião de Jesus, esposo atento e fiel, que 
exerceu a autoridade familiar numa constante 
atitude de serviço. As Sagradas Escrituras nada 
mais nos dizem sobre ele, mas neste silêncio 
está encerrado o próprio estilo da sua missão: 
uma existência vivida no anonimato de todos 
os dias, mas com uma fé segura na Providência.

O culto a São José começou no Egito, 
passando mais tarde para o Ocidente, onde 
hoje alcança grande popularidade. Em 1870, 
o Papa Pio IX o proclamou São José, padroeiro 
universal da Igreja e, a partir de então, passou 
a ser venerado no dia 19 de março. Porém, em 
1955, o Papa Pio XII fixou também, o dia pri-
meiro de maio para celebrar São José, o traba-
lhador. Enquanto o Papa João XXIII, inseriu o 
nome de São José no Cânone romano, duran-
te o seu pontificado. 

Fonte: www.arquidiceseniteroi.org.br

19 de março
Dia de São José
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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 Março

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

A Quaresma é o tempo que nos con-
duz à celebração da Santa Páscoa, sendo 
para a Igreja um tempo litúrgico muito 
precioso e importante. 

Em sua mensagem para a Quaresma 
deste ano, intitulado “Sepultados com 
Ele no batismo, foi também com Ele que 
ressuscitastes” (cf. Cl 2, 12), o Papa lembra 
que o Apóstolo Paulo, a na Carta aos Fili-
penses, expressa o sentido da transforma-
ção que se realiza com a participação na 
morte e ressurreição de Cristo. 

O Pontífice afirma, aponta, ainda, a 
Palavra de Deus como o caminho mais 
adequado rumo à Páscoa, para nos pre-
pararmos para celebrar a Ressurreição do 
Senhor. E, assim, cita os textos evangéli-
cos dos domingos de Quaresma como 
um guia para um encontro particular-
mente intenso com o Senhor, fazendo-
nos repercorrer as etapas do caminho 
da iniciação cristã: para os catecúmenos, 
na perspectiva de receber o Sacramento 
do renascimento, para quem é batizado, 
em vista de novos e decisivos passos no 
seguimento de Cristo e na doação total 
a Ele.

Nesse itinerário quaresmal, segundo 
Bento XVI, o primeiro domingo fala do 
combate vitorioso contra as tentações, 
que dá início à missão de Jesus. “Um con-
vite a tomar consciência da própria fragi-
lidade para acolher a Graça que liberta do 
pecado e infunde nova força em Cristo, 
caminho, verdade e vida (cf. Ordo Initia-
tionis Christianae Adultorum, n. 25)”. 

Ainda segundo a mensagem do 
Pontífice, “o Evangelho da Transfiguração 
do Senhor põe diante dos nossos olhos 
a glória de Cristo, que antecipa a ressur-
reição e que anuncia a divinização do 
homem. É o convite a distanciar-se dos 
boatos da vida quotidiana para se imergir 
na presença de Deus: Ele quer transmitir-
nos, todos os dias, uma Palavra que pe-
netra nas profundezas do nosso espírito, 
onde discerne o bem e o mal (cf. Hb 4, 12) 
e reforça a vontade de seguir o Senhor”, 
afirma Bento XVI. 

A mensagem continua mencionado 
a Liturgia proposta para o Terceiro Do-
mingo, que mostra o pedido de Jesus à 
Samaritana: “Dá-Me de beber” (Jo 4, 7), 
que exprime a paixão de Deus por todos 
os homens e quer suscitar no nosso co-
ração o desejo do dom da “água a jorrar 
para a vida eterna” (v. 14).

Já o domingo do cego de nascença, 

também citado no itinerário Quaresmal, 
apresenta Cristo como luz do mundo. “O 
milagre da cura é o sinal que Cristo, jun-
tamente com a vista, quer abrir o nosso 
olhar interior, para que a nossa fé se tor-
ne cada vez mais profunda e possamos 
reconhecer n’Ele o nosso único Salvador. 
Ele ilumina todas as obscuridades da 
vida e leva o homem a viver como ´filho 
da luz’, afirma Bento XVI.

Dando continuidade ao roteiro, o 
Papa fala finalmente do quinto domin-
go, quando nos é proclamada a ressur-
reição de Lázaro, “e somos postos diante 
do último mistério da nossa existência: 
´Eu sou a ressurreição e a vida... Crês tu 
isto?’  (Jo 11, 25-26). 

“O percurso quaresmal encontra o 
seu cumprimento no Tríduo Pascal, par-
ticularmente na Grande Vigília na Noite 
Santa: renovando as promessas batis-
mais, reafirmamos que Cristo é o Senhor 
da nossa vida, daquela vida que Deus 
nos comunicou quando renascemos ‘da 
água e do Espírito Santo’, e reconfirma-
mos o nosso firme compromisso em cor-
responder à ação da Graça para sermos 
seus discípulos”, ensina o pontífice, que 
lembra-nos, ainda, da importância das 
práticas tradicionais do jejum, da esmola 
e da oração, apontados na mensagem 
como “expressões do empenho de con-
versão, a Quaresma educa para viver de 
modo cada vez mais radical o amor de 
Cristo”. 

“Em todo o período quaresmal, a 
Igreja oferece-nos com particular abun-
dância a Palavra de Deus. Meditando-a e 
interiorizando-a para a viver quotidiana-
mente, aprendemos uma forma preciosa 
e insubstituível de oração, porque a es-
cuta atenta de Deus, que continua a falar 
ao nosso coração, alimenta o caminho 
de fé que iniciamos no dia do Batismo”, 
afirma o Papa.

Bento XVI afirma, ainda, que “o pe-
ríodo quaresmal é momento favorável 
para reconhecer a nossa debilidade, aco-
lher, com uma sincera revisão de vida, 
a Graça renovadora do Sacramento da 
Penitência e caminhar com decisão para 
Cristo”.

A Mensagem do Papa Bento XVI 
para a Quaresma 2011 pode ser lida na 
íntegra no nosso site paroquial: http://
www.pnsassuncao.org.br/noticias/339-
papa-mensagem-quaresma

01 – Maria Luíza Rosa Bonfim, Maria das Graças Beranger de Azevedo

02 – Ledivaldo Gonçalvez Trindade, Eladir Silva Cordeiro,    
 Zelina Conceição de Souza

03 – Maria da Graça Ferreira da Silva

04 – Marcia Mureb Marques, Aline Rabelo Rangel Azevedo

05 – Francisco das Chagas Bezerra, Ailton José Corrêa

06 – Maria de Lourdes Coutinho de Almeida, Antônio Vicente Simas

07 – Zaidí da Silva Alegre, Teresa Margareth Bandeira dos Santos

09 – Ana Pereira de Oliveira, Júlia Ferreira de Mello Guimarães Ribeiro

10 – Aracy Cerqueira Xavier, Valdeléia Lopes Barcellos, Wanessa Coutinho Moreira

11 – Albertina Rosa da Conceição, José Carlos Bonan

12 – Rosa Maria dos Santos Feitoza, Joana Patrícia Gonçalves da Silva

13 – Ivonildes da Silva Santos, Sandra Teixeira dos Santos, Jair André de Almeida

14 – Solange Terezinha da Silva Passos

15 – Delma de Araújo Gouveia, Sueli Rodrigues Baião,    
 Frederico José Santa Rosa N. Siqueira

16 – Walter Mureb Schneider, William Klezevski

17 – Vera Lúcia Cavichini Carriço, Vânia Cardoso do Nascimento

18 – Luiz Fernando dos Santos Gago

19 – Maria José Medeiros de Almeida, Vera Lúcia Alves Mesquita

20 – Maria Evelina Rosa do Valle, Maria Angélica Correa Sodré,    
 Ângela Maria Castro Macedo, João Batista do Nascimento M. da Graça,  
 Marcia Maria Soares P. Viana

21 – Antônio Martins Lúcio Pereira, Regina Célia de Souza Andrade,   
 Teresa Raquel Guimarães L. Viana

22 – Núbia Figueiredo Terra, Arylda Ferreira dos Santos, Maria da Penha Machado,  
 Ilza Costa dos Santos, Rita Luziê da Silva

23 – Jalce Laranja Marrão

24 – Selduylla Salgado Santos, Enildo Patrício de Lima

25 – Darci Grades dos Santos, Sirley Gomes Araújo, Jussara Oliveira de Polo,  
 Regina Célia da Costa Gama

26 – Fabíola Lourena dos S. T. Peixoto

27 – Cândida Maria da Conceição, Therezinha O. Cristóvão

28 – Denise Linhares, Deborah Soares Vieira Campos, Gilmar de Abreu Perdomo

29 – Wolmar Perim

30 – Clébio Gomes, Marlene Cury Francisco, Eraldo José da Conceição

31 – Eldio Joaquim da Silva, Sandra Maria Alves de Lima,    
 José Carlos da Silva Santos

Papa divulga Mensagem 
para a Quaresma

Mais fotos desse evento em www.pnsassuncao.org.br

26/02 – Galdino Ribeiro Gomes, Sandra Inez Tilli, Sandra Francisca da Silva

27/02 – Maria Nunes das Chagas

28/02 – Maria Assunpção Costa de Azevedo, Wilton Gouvea,     
        Enilda de Carvalho Rola,  Delmysia Silva de Sousa,    
        Carlos César Cunha Martins, Cézar Ferreira de Marins

Na edição passada, dei-
xamos de divulgar os nomes 
dos dizimistas que fizeram 

aniversário entre os dias 25 e 
28. A eles nossas desculpas e 
votos de felicidade.

O Setor Juventude dá 
continuidade às reuniões do 
Grupo Jovem “Alegrai-vos” 
e à realização de eventos na 
Paróquia.

No mês de fevereiro, fo-
ram promovidas palestras 
sobre importantes temas, 
como “A família Cristã”, que 
teve como pregadores o casal 
Reinaldo e Tereza Azevedo.

Os jovens participaram, 
ainda, de um curso de ca-
pacitação para a missão po-
pular (“Juventude Missio-
nária”)  que foi realizada no 
bairro Peró, nos dias 26 e 27 
de fevereiro.

As reuniões do grupo 
acontecem todos os sábados, 
às 18h no salão paroquial.

Monsenhor Valdir e 
os participantes do 
curso obrigatório 
para a “Juventude 
Missionária”
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Dia 8 de março 
– Dia Internacional da Mulher
Homenagem às mulheres católicas, 
exemplos de luta pela vida

A presença das mulheres 
no Cristianismo é relatada, 
na Sagrada Escritura, de 
modo abundante. Muitas, 
a exemplo de Maria mãe 
de Jesus, acompanhavam o 
mestre em suas andanças. 

Foi às mulheres que o 
Ressucitado manifestou-se 
primeiro e a elas foi dada 
a ordem de comunicar o 
ocorrido. Uma missão que 
parece, pela falta de reco-
nhecimento, outorgada ape-
nas aos homens.

A mestra em teologia 
pastoral, Gerusa R. Rodri-
gues assinala:

“...Se analisarmos a His-
tória da igreja, observare-
mos também considerável 
omissão de nomes femi-
ninos, embora saibamos, 
por causa de uma ou outra 
escassa literatura, que as 
mulheres participaram da 
feitura da mesma. Mary 
Ward, presa em Roma, 
Egéria (400 a. C.), prova-
velmente monja galega, re-
gistrou a vida e a liturgia de 
jerusalém da época em seu 
escrito “Itinerarium” ao fa-
zer sua peregrinação à Ter-
ra santa. Santa Gertrudes, 
a Grande (1301), escreveu 
cinco livros do “mensagei-
ro da Bondade Amorosa 

de deus”. Ela viveu no cé-
lebre mosteiro cisterciense 
de hefta, possuidor de uma 
excelente escola, dirigido 
por outra mulher, Matilde 
de Hackeborn, que redigiu 
ensinos no Livro da graça 
especial. Matilde Magde-
burg (1282), escritora de 
sete livros intitulados “A 
luz fluente da divindade”. 
Em 1500, Tereza D´Ávila 
carmelita, declarada “Dou-
tora da Igreja”. Em 1669, a 
jovem mestiça Juana Inês 
de La Cruz, reconhecida 
como a maior poetisa bar-
roca de língua espanhola e 
a primeira grande literata da 
América hispânica. Defen-
deu em sua “Carta a Sor Fi-
lotea de La Cruz”, o direito 

das mulheres à cultura; e, 
em “Recondillas em defen-
sa de lãs mujeres”, satirizou 
os preconceitos machistas.”

Atualmente, através de 
congregações e ordens reli-
giosas, milhares de mulhe-
res de vida consagrada fa-
zem discípulos missionários 
no mundo todo, nos mais 
diversos setores, como: so-
ciais, educacionais, assisten-
ciais, burocráticos, comuni-
tários, pastorais, etc. 

A vida da nossa Igreja 
não seria completa sem a 
forte e habilidosa presença 
das mulheres.

(Fonte: Revista calendário 2011 
– Dízimo e Campanha da Fra-
ternidade - Ed. A Partilha)

Juventude Missionária 
no bairro Peró
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ESPECIAL

Campanha da Fraternidade 2011:
ESPECIAL

“Fraternidade e a vida no planeta”

A Campanha da Fra-
ternidade deste ano 
propõe que todas as 
pessoas de boa vonta-

de olhem para a natureza e per-
cebam como as mãos humanas 
estão contribuindo para o fenô-
meno de aquecimento global e as 
mudanças climáticas, com sérias 
ameaças para a vida em geral, e 
a vida humana em especial, so-
bretudo a dos mais pobres e vul-
neráveis.

Tendo como tema “Fraternidade 
e a vida no planeta” e como lema 
“A criação geme em dores de par-
to” (Rm 8, 22), provoca uma refle-
xão sobre o processo de mudança 
climática em curso, que representa 
um grave perigo para a vida e, des-
pertando os cidadãos para a neces-
sidade de uma reação adequada, de 
modo a contê-lo, e alertando que, 
sem isso, as condições para a con-
tinuidade da vida no planeta vão se 
deteriorar profundamente.

A Igreja, em suas comunidades, 
que se espera propulsoras do Reino, 
precisa estar consciente da proble-
mática para colaborar em vista das 
mudanças comportamentais e sis-
têmicas, necessárias e urgentes para 
evitarmos legar às futuras gerações 
um planeta que não ofereça mais 
condições para abrigar a vida. A te-
ologia, que não pode ficar alheia a 
este processo em curso e que atenta 
contra a vida, também tem um pa-
pel a cumprir.

oração 

Senhor Deus, nosso Pai e Criador.
A beleza do universo revela a 
vossa grandeza,
A sabedoria e o amor com que 
fizestes todas as coisas,
E o eterno amor que tendes por 
todos nós.

Pecadores que somos, não res-
peitamos a vossa obra,
E o que era para ser garantia da 
vida está se tornando ameaça.
A beleza está sendo mudada em 
devastação,
E a morte mostra a sua presença 
no nosso planeta.

Que nesta quaresma nos conver-
tamos
E vejamos que a criação geme 
em dores de parto,
Para que possa renascer segun-
do o vosso plano de amor,
Por meio da nossa mudança de 
mentalidade e de atitudes.

E, assim, como Maria, que medi-
tava a vossa Palavra e a fazia vida,
Também nós, movidos pelos 
princípios do Evangelho,
Possamos celebrar na Páscoa do 
vosso Filho, nosso Senhor,
O ressurgimento do vosso proje-
to para todo o mundo.

Amém.

Palestras marcam o lançamento da Campanha

O tema e o lema da 
Campanha da Fraternida-
de deste ano foram apre-
sentados para as paróquias 
que compõem a Arquidio-
cese de Niterói durante 

hino

Olha, meu povo, este planeta terra:
Das criaturas todas, a mais linda!
Eu a plasmei com todo amor materno,
Pra ser um berço de aconchego e vida. (Gn 1)
Nossa mãe terra, Senhor,
Geme de dor noite e dia.
Será de parto essa dor?
Ou simplesmente agonia?!
Vai depender só de nós!
Vai depender só de nós!

A terra é mãe, é criatura viva;
Também respira, se alimenta e sofre.
É de respeito que ela mais precisa!
Sem teu cuidado ela agoniza e morre.

Vê, nesta terra, os teus irmãos. São tantos...
Que a fome mata e a miséria humilha.
Eu sonho ver um mundo mais humano,
Sem tanto lucro e muito mais partilha!

Olha as florestas: pulmão verde e forte!
Sente esse ar que te entreguei tão puro...
Agora, gases disseminam morte;
O aquecimento queima o teu futuro.

Contempla os rios que agonizam tristes.
Não te incomoda poluir assim?!
Vê: tanta espécie já não mais existe!
Por mais cuidado implora esse jardim!

A humanidade anseia nova terra. (2Pd 3,13)
De dores geme toda a criação. (Rm 8,22)
Transforma em Páscoa as dores dessa espera,
Quero essa terra em plena gestação!

A Paróquia de Nossa Se-
nhora da Assunção promo-
veu, no dia 19 de fevereiro, 
um encontro de apresenta-
ção da Campanha da Fra-
ternidade 2011. O evento 
reuniu representantes de 
movimentos, pastorais e co-
munidades.

O encontro foi aber-
to pelo Pároco, Monse-
nhor Valdir Mesquita, e 
seguiu com apresentação 
de vídeos sobre o tema da 
campanha deste ano e com 
palestras proferidas dentro 

Na Paróquia de Nossa Senhora da Assunção

da metodologia Ver / Jul-
gar / Agir, pelo advogado 
José Carlos Bonan (Ver); 
pelo Secretário de Meio 
Ambiente de Silva Jar-

Na Arquidiocese
um encontro realizado no 
Santuário das Almas, em 
Icaraí.

Entre os palestrantes, 
Pe. José Honorato, Mestre 
em Educação Ambiental; 

o Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese de Niterói, Dom 
Roberto, e ainda o teólogo 
e economista Manuel Vilar, 
especialista em projetos de 
sustentabilidade.

dim, Ezequiel Moraes; e 
pelo empresário Frederico 
Fontoura (Julgar) e pelo 
Vigário Paroquial, Padre 
Ricardo Mota (Agir).

Dom Roberto

Monsenhor Valdir Mesquita Padre Ricardo Mota José Carlos Bonan Frederico Fontoura

Ezequiel Moraes
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por José Antunes Gonçalves SANToS Do MÊS
Março

Amados(as), irmãos e irmãs em Cristo 
Jesus; desejamos sempre para nós, a “Paz  
do Senhor, e o Amor de nossa Mãe, Maria 
Santíssima ! Continuemos nossa caminhada, 
na Igreja de Cristo, sempre convictos de que 
Deus não nos desampara, e quer que chegue-
mos ao conhecimento da verdade. “Conhece-
reis a verdade e ela vos libertará”. (Evangelho 
de São João 8,32)! E, a “verdade”: somente em 
Cristo Jesus! “Eu sou o  caminho, a verdade e 
a  vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.” 
Disse Jesus: (Evangelho de São João 14,6)!

Neste mês, viveremos o tempo da “qua-
resma”! Tempo de reflexão sobre o sacrifício 
de Cristo na cruz. Tempo de penitência, e por 
mais dizer, tempo para nossa santificação. 
Aproveitemos bem esse tempo, e tempere-
mos nossa vida, experimentando o grande 
Amor que Deus, gratuitamente; por sua livre 
vontade, concedeu-nos; permitindo que Seu 
Filho Único, Jesus, fosse entregue aos algozes 
para morrer na cruz pelos nossos pecados. 

Monsenhor Jonas Habib, da “Canção 
Nova”, na Revista deste mês, nos diz, que para 
vivenciarmos de forma mais concreta e plena, 
essa realidade, a nossa Mãe Igreja nos ofere-
ce esse tempo privilegiado de preparação, a 
“quaresma”, para bem participarmos do Misté-
rio Pascal, que começa na “quarta feira de cin-
zas” e termina na “quinta feira santa”. Portanto, 
vivamos plenamente esse tempo de reflexão 
e de penitência. Como dissemos, caminho 
para nossa santificação. Amém!

Retomando o prosseguimento da histó-
ria da nossa Igreja, em Cabo Frio, quando fi-
nalizávamos o capítulo anterior com a notícia 
da criação da Arquidiocese de Niterói, que, até 
então era uma Diocese, e agora “Arquidioce-
se”, tendo sido criada por ato do Santo Padre, 
Papa João XXIII, e  empossado seu primeiro 
“Arcebispo”, Sua Excelência Reverendíssima, 
Dom  Antonio de Almeida Moraes Junior, Ora-
dor Sacro de nobre  eloqüência, que tantas 
vezes, em nossa Igreja, brindou-nos com sua 
admirável oratória. Tudo história, que, tam-
bém consta nos anais da Paróquia. 

Contado esse fato, adiante, vamos nos 
deparar com notícia de nossa cidade. Como 
dissemos, àquela época, a Igreja também 
registrava muitos acontecimentos de nossa 
cidade. Assim é, que, (está registrada), a greve 
dos operários das Salinas de Cabo Frio, como 
está escrita: “Desde o começo de Junho (1960), 
os operários das Salinas entraram em greve”.

Mas, o que mais nos surpreende, é a ma-
neira, como está o fato registrado, dando-nos 
a impressão de uma greve, que, além da con-
sistência; e da força de adesão dos grevistas, 
o seu aspecto ameaçador, como está escrito: 
“Tomaram conta da cidade; todas as saídas 
da cidade estão ocupadas pelos “piquetes”, de 
maneira que, nenhuma pessoa pode sair da 
cidade sem o “salvo-conduto” concedido pelos 
grevistas. Havendo ameaça, inclusive de ata-
que às Salinas de Perynas e de Ponta do Costa”.

                     O episódio, chegou ao ponto 
de ser requerido pelas autoridades, principal-
mente pelo Senador Dr. Miguel Couto Filho, 
que era Diretor de Perynas, um batalhão do 

Exército de Niterói que ficou alojado no an-
tigo Grupo, (como está escrito), queremos 
crer, Grupo Escolar Miguel Couto, (hoje Co-
légio Estadual Miguel Couto), de maneira 
que, naqueles dias a cidade ficara sob a res-
ponsabilidade dos soldados do Exército, até 
que voltasse reinar a ordem, tanto assim que, 
o Pároco, ou o Vigário, à época, Frei Adjuto, 
fora conversar com o  Comandante daquele 
Bat2alhão do Exército sobre a realização da 
Procissão de Corpus Christi, tendo recebido 
do mesmo todo apoio, e assim se realizando 
a “Procissão Eucarística” no dia 16.06.1960, 
quando, naquele dia, celebrava-se a missa 
vespertina em frente à Igreja Matriz, quando 
também se implorava-se as bênçãos de Deus 
sobre nossa cidade. E assim, na noite de 17 
para 18 de Junho, como está escrito, o Exér-
cito voltou para Niterói, sendo substituído 
por soldados do Batalhão de Polícia Militar 
de Niterói.

Prosseguindo, encontramos, registrado 
que, nos primeiros dias de Julho (1960), isto, 
quando estamos, praticamente, no final das 
obras de restauração da Matriz, os operários 
“Titinho” e “Carlinhos” (Titinho, pai do nosso 
irmão Dr. Renato Figueiredo, e Carlinhos, pai 
do nosso irmão Magno, da Magnauto, Ofici-
na de Automóveis), foram operários, oficiais 
de Marcenaria e de  Alvenaria, tidos como 
exemplares e habilidosos profissionais, que 
permaneceram até o final das obras de res-
tauração da nossa Igreja Matriz, inclusive tra-
balhando também na Casa Paroquial, e que, 
naquela oportunidade acabavam de apron-
tar a Capela da Residência Paroquial.

Ressalta-se, também, que, no dia 
24.07.1960, aconteceu a  Festa do Padroeiro 
dos Motoristas, (São Cristóvão), em nossa ci-
dade, tendo sido celebrada a “missa festiva”, 
quando um grande número de motoristas 
participaram, e ao final, a bênção individual, 
dos carros, (como está escrito), num total de 
208 carros, saindo às 16 horas da Praça da 
Matriz, a grande procissão de São Cristóvão 
com acompanhamento de todos os veícu-
los, e à noite uma “quermesse”cujo lucro foi 
destinado para as obras da Igreja de São Cris-
tóvão no bairro do mesmo nome, onde hoje 
está instalada a Paróquia de São Cristóvão, e 
tendo sido escolhido, naquela oportunidade, 
o Festeiro do próximo ano, (ano de 1961), o 
Sr. Francisco Marques, ou seja, Francisco de 
Azevedo Marques, nosso irmão, em Cristo 
Jesus, de saudosa memória, com quem tanto 
convivemos, filho do Sr. Luiz Marques, que 
era tido também, em nossa cidade, como o 
grande artista na profissão de “marcenaria”, 
todos, nossos conhecidos, com os quais tive-
mos também a alegria de conviver.  .

Assim, vamos contando, sempre mais, 
um pedacinho da história, e que, como disse-
mos, em algum momento, abrange também 
acontecimentos não somente da nossa Igre-
ja, mas da cidade de modo geral, isto porque, 
também encontramos nos anais registrados.

Deus nos abençoe, a todos nós que, de 
uma forma ou de outra contribuímos com a 
história. Amém!

X X X V I I I

1 - Santo Albino

2 - Santo Simplício

3 - Santa Teresa Eustochio 
Verzeri

4 - Santo Casimiro

5 - Santo João José da Cruz

6 - Santa Rosa de Viterbo

7 - Santas Perpétua e 
Felicidade

8 - Santo João de Deus

9 - Santa Francisca Romana

10 - Santo Macário

11 - Santo Constantino

12 - Santo Luís Orione

13 - Santa Eufrásia

14 - Santa Matilde

15 - Santa Luísa de Marillac

16 - Santo Heriberto

17 - Santo Patrício

18 - Santo Cirilo de Jerusalém

19 - Santo José

20 - Santa Maria Josefina do 
Coração de Jesus Sancho 

21 - Santo Nicolau de Flue

22 - Santa Léia

23 - Santo Turíbio de 
Mongrovejo

24 - Santa Catarina da Suécia

25 - Santo Irêneo de Sírmium

26 - Santo Ludgero

27 - Santo Ruperto

28 - Santo Xisto III

29 - Santo Segundo de Asti

30 - Santo João Clímaco

31 - Santo Guido

Paroquiano é empossado na Alerj
No início do mês pas-

sado, o paroquiano Janio 
Mendes, foi empossado 
como deputado na Assem-
bleia do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj). Na Paró-
quia de Nossa Senhora da 
Assunção, Janio é integran-
te das Equipes de Nossa 
Senhora e das Pastorais do 
Batismo e da Liturgia, além 
de participar das Santas 
Missas aos domingos e das 
atividades da comunidade 
da Gamboa, bairro onde 
nasceu e ainda mora.

Na Assembleia, Jânio faz 
parte da Frente Parlamentar 
em Defesa da Vida, lidera-
da pelo deputado Márcio 
Pacheco. 

No final de fevereiro, o 
parlamentar foi até a Cúria 
Arquidiocesana, em Nite-
rói, conversar com o Arce-
bispo Dom Frei Alano Ma-
ria Pena.

- Fiz questão de conver-
sar com o Arcebispo para 

que ele possa contar com 
um representante católico 
na Alerj, que vai lutar pela 
defesa da vida. Por isso, a 
partir de agora passaremos 
a ter orientação do manda-
to com Dom Felippo San-
toro – contou Janio Mendes. 

Uma de suas próximas 
ações será a criação do Pro-
jeto Estadual de Prevenção 
ao Aborto, com casas de 
amparo às mulheres grávi-
das, dando condições para o 
nascimento dessas crianças.

- Com esse projeto quere-
mos ver diminuir o número 
de abortos, que mesmo de 
forma clandestina, aconte-
cem todos os dias – explicou 
o parlamentar cabo-friense.

O Carnaval e a Igreja Católica
Quanto à etimologia  de 

“Carnaval”, comumente os au-
tores explicam que este nome 
vem dos termos do latim tar-
dio “carne vale”, isto é, “adeus 
carne” ou “despedida da car-
ne”. Esta derivação indicaria 
que no Carnaval o consumo 
de carne era considerado lícito 
pela última vez antes dos dias 
de jejum quaresmal.

Outros estudiosos recor-
rem à expressão “carnem le-
vare”, suspender ou retirar a 
carne: o Papa São Gregório 
Magno teria dado ao último 
domingo antes da Quares-
ma, ou seja, ao domingo da 
Qüinquagésima, o título de 
“dominica ad carnes levan-
das”; a expressão haveria sido 
sucessivamente, carneval ou 
carnaval”.

Um terceiro grupo de eti-
mologistas apela para as ori-
gens pagãs do Carnaval: entre 
os gregos e romanos costuma-
va-se exibir um préstito em 
forma de nave dedicada ao 
deus Dionísio ou Baco, prés-
tito ao qual em latim se dava o 
nome de currus navalis: donde 
a forma Carnavale.

Como se vê, não é muito 
clara a procedência do nome. 
Quanto à realidade por este 
designada deve-se dizer o se-
guinte:

As mais antigas notícias de 
pompas semelhantes às que 
hoje chamamos “Carnaval” 
datam, como se crê, do séc. VI 
antes de Cristo, na Grécia: as 
pinturas de certos vasos gre-
gos apresentam figuras mas-

caradas a desfilar em procissão 
ao som de música as pompas 
do culto do deus Dionísio, 
com suas fantasias e alegorias, 
são certamente anteriores à era 
cristã. Entre os gregos, análo-
gas festividades eram ocasio-
nadas pela entrada de novo 
ano civil (mês de janeiro) ou 
pela aproximação da primave-
ra e a conseqüente despedida 
do inverno.

Elementos da religiosidade 
pagã e da mitologia costuma-
vam inspirar essas celebrações; 
em geral os povos não-cristãos 
intencionavam, com seus ritos 
exuberantes, expiar as faltas 
cometidas no inverno ou no 
ano anterior e pedir aos seres 
superiores a fecundidade da 
terra e a prosperidade para a 
primavera e o novo ano.

Disto dão testemunho os 
costumes vigentes na ocasião 
de tais solenidades: para ex-
primir a expiação e o cance-

lamento das culpas passadas, 
por exemplo, encenava-se a 
morte de um fantoche ou bo-
neco que, depois de “haver fei-
to seu testamento” e após uma 
paródia de transporte fúne-
bre, era queimado ou lançado 
à água ou de qualquer modo 
destruído (rito celebrado ge-
ralmente no dia 1º de janeiro).

Em algumas regiões pro-
cedia-se à confissão públi-
ca dos vícios: matava-se um 
peru, o qual, antes de morrer, 
proclamava pela boca de um 
dos cidadãos os malefícios da 
gente do país. A denúncia das 
culpas tomava não raro um 
caráter pilhérico e teatral: era, 
por exemplo, o cômico Arle-
quim que, antes de ser entre-
gue à morte confessava os seus 
pecados e os alheios. Apesar 
das intenções sérias que ins-
piraram inicialmente tais ma-
nifestações públicas, compre-
ende-se que elas tenham mais 

Horário das Santas Missas no período 
de Carnaval e na Quarta-feira de Cinzas
No período de Carnaval e na Quarta-feira de Cinzas, as celebraçções das santas Missas 

terão horários especiais.:

Sábado – dia 5: às 19h – Igreja Matriz Auxiliar
Domingo – dia 6: às 8h30min, às 17h e às 19h – Igreja Matriz Auxiliar
Segunda-feira e terça-feira – dias 7 e 8: às 7h30min – Igreja Matriz Histórica
Quarta-feira de Cinzas: às 8h30min, às 18h e às 20h – Igreja Matriz Auxiliar

Além das Santas Missas, fieis podem, ainda, participar 
dos retiros organizados pela Paróquia e pelo Vicariato:

Retiro da Renovação Carismática Católica 
(Vicariato Lagos) - de 5 a 9 de março
A programação inclui Santas Missas, Adoração, prega-
ções, atendimento de confissões e shows (banda Renas-
cer, Frutos do Eterno, Frutos de Medjugorie e outras)
Local: Escola Municipal Lídia Scherman – Baía Formo-
sa - Búzios 

Informações pelos telefones: (22) 2623-4337 / 2623-
5750 

Recolhimento da Ordem Franciscana Secular
Local: Convento de Nossa Senhora dos Anjos – Centro 
– Cabo Frio 
Período:  6 a 8 de março, das 8h30min às 12h 
Atrações: palestras e momentos de oração do Terço 
Aberto a toda a comunidade paroquial. 
Informações: 2646-5292

Retiros durante o Carnaval

e mais dado lugar à licencio-
sidade e a deploráveis abusos, 
fomentados pelo uso de más-
caras, trajes alegóricos, pela 
exibição de préstitos, peças de 
teatro, etc.

Em tese, as danças e o tri-
pudiar característico dessas 
festas deviam servir de exorta-
ção ao povo para que cheio de 
alegria iniciasse a nova estação 
do ano.

As religiões ditas “de mis-
térios” provenientes do Orien-
te e muito difusas no Império 
Romano, concorreram não 
pouco, pelo fato de seguirem 
rituais exuberantes, para o in-
cremento das festividades car-
navalescas. As demonstrações 
de alegria, porém, tornando-se 
subversivas da ordem pública, 
foram combatidas pelo Senado 
Romano, no séc. II a.C. e seus 
adeptos passaram a ser acusa-
dos de graves ofensas contra a 
moralidade e contra o Estado.

Como se vê, a Igreja não 
instituiu o Carnaval; teve, po-
rém, de o reconhecer como fe-
nômeno vigente no mundo em 
que ela se implantou. Quando 
o Cristianismo se difundiu, já 
encontrou tais orgias no uso 
dos povos.

Por princípio, o Evangelho 
não é contrário às demonstra-
ções de júbilo, contanto que 
não degenerem em celebra-
ções libertinas e pecaminosas.

(Fonte: Texto de D. Este-
vão Bettencourt, osb. - Revis-
ta PR, Nº 5, Ano 1958, Pági-
na 213).
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Veja mais fotos desses eventos em nosso site: www.pnsassuncao.org.br

Atividades do mês de fevereiro

Nos dias 12 e 13 de fe-
vereiro, a Paróquia recebeu 
a visita do Padre João Luis, 
ex-Pároco de Nossa Senho-
ra da Assunção, atualmente 
Pároco de São José, em Ni-
terói. O sacerdote mais uma 

O ECC (Encontro de Casais com Cristo) 
promoveu um Baile de Carnaval na Socie-
dade Musical Santa Helena. Embalado com 

antigas marchinhas carnavalescas, o evento 
levou muitas famílias para uma animada 
confraternização.

vez foi muito bem recebido 
pelos paroquianos e presidiu 
as Santas Missas do fim de 
semana, já que o atual Páro-
co, Monsenhor Valdir, estava 
em viagem ao Espírito Santo 
para atividades com o clero.

Na Semana Nacional de 
Combate ao Alcoolismo, pro-
movida pela Pastoral da So-
briedade, foi realizada pales-
tra e um dia de atividades na 
Praça Porto Rocha.

Carlos Garrido

Vamos conhecer os 10 Mandamentos do Amigo do Planeta e colorir!

1. SÓ JOGUE LIXO NO LUGAR CERTO
2. POUPE ÁGUA E ENERGIA 3. NÃO DESPERDICE

4. PROTEJA 
OS ANIMAIS 
E AS PLANTAS

5. PROTEJA 
AS ÁRVORES

6. EVITE POLUIR SEU MEIO AMBIENTE 7. FAÇA COLETA SELETIVA DO SEU LIXO

8. SÓ USE BIODEGRADÁVEIS

9. CONHEÇA MAIS 
A NATUREZA 10. PARTICIPE DESSA LUTA

O Grupo Jovem 
“Alegrai-vos” promo-
veu uma noite mu-
sical na Cantina Mãe 
Rainha, com a parti-
cipação de jovens da 
Paróquia e visitantes.

Carlos Garrido
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Ingredientes:
- 1 pote de requeijão cremoso (200g)
- 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
- 5 xícaras (chá) de arroz cozido (750g)
- 1 lata de Sardinha ao Molho de Tomate (120g)
- 2 ovos cozidos picados
- 3 colheres (sopa) de azeitona verde picada
- orégano a gosto
- sal a gosto, se necessário
- meio pacote de batata palha (70g)

Modo de preparar:
Numa tigela junte o requeijão e o parmesão. Misture até obter 
uma pasta. Acrescente o arroz e volte a misturar. Junte a Sardi-
nha com seu molho, os ovos cozidos, a azeitona e o orégano. 
Mistura a cada adição. Acerte o sal se necessário.
Coloque a mistura num refratário e espalhe a batata pela su-
perfície.
Leve ao forno médio (180C) pré aquecido por cerca de 20 mi-
nutos ou até aquecer. Sirva em seguida.

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

Arroz de Forno 
para a Quaresma

Alimentos Funcionais ou Nutracêuticos

Rendimento: 4 a 5 porções
Tempo de Preparo: 10 minutos
Tempo de Cozimento: 20 minutos

Dica: - A mesma receita pode ser servida fria como salada; nes-
te caso substitua o requeijão por maionese.
Variação: - Se preferir um arroz mais ¨molhadinho¨, acrescente 
ao requeijão um pouco de leite.

O aumento da expectativa de vida 
e da propagação de doenças crôni-
cas como obesidade, arterosclerose, 
hipertensão, osteoporose, diabe-
tes e câncer tem gerado na po-
pulação e nos órgãos públicos 
de saúde uma preocupação 
sempre crescente. Hábitos 
saudáveis, incluindo uma 
alimentação equilibrada 
e variada composta de 
alimentos de todos os 
grupos na proporção 
correta garantem 
saúde e bem estar.

Os Alimen-
tos Funcionais 
ou Nutracêu-
ticos que 
a l e g a m 
d e s e m-
penhar 
efeitos 
fisiológicos benéficos são inspecionados 
pela ANVISA que, no Brasil, é o órgão 
responsável por fiscalizar se o alimento 
ou ingrediente, além de atuar em fun-
ções nutricionais básicas, será seguro 
para o consumo sem supervisão médica.

Fato é que alguns alimentos indus-
trializados possuem baixa concentra-
ção dos componentes funcionais, sendo 
necessário o consumo de uma grande 
quantidade para a obtenção do efei-
to positivo mencionado no rótulo. Por 
exemplo, no caso do leite enriquecido 
com ômega 3, seria melhor consumir o 
leite convencional e adicionar o peixe à 
dieta porque normalmente tais produ-
tos são mais caros, e o peixe tem outros 

nutrientes a oferecer como proteínas, 
vitaminas e minerais. 

O bom senso deve nortear cada 
escolha. Sendo assim, priorize 

qualidade e variedade sem se 
esquecer de observar a safra, o 

custo e o benefício oferecido 
pelo alimento!

Lembre-se: 
• É necessário que o 

consumo destes alimen-
tos seja regular a fim 

de que seus benefí-
cios sejam alcança-

dos. 
• O consumi-

dor deve pro-
curar saber se 

o alimento 
que está 

c o m -
prando 
( i n -

dustrializados) teve sua eficácia avaliada 
por pesquisas sérias.

• É importante que siga as instruções 
do rótulo, utilizando o produto da for-
ma recomendada pelo seu fabricante.

• Além disso, é importante que to-
dos saibam que esses alimentos somente 
funcionam quando fazem parte de uma 
dieta equilibrada, balanceada. Isto quer 
dizer que se a pessoa estiver utilizando 
um alimento para o controle do coleste-
rol, ela somente terá resultados positi-
vos, se a ingestão deste estiver associada 
a uma dieta pobre em gordura saturada 
e colesterol.

Juliana Costa - Nutricionista

RCC: agenda 
inclui Seminário 

e formação
A Renovação Carismá-

tica Católica (RCC) pro-
moverá várias atividades 
neste mês de março. A 
agenda inclui reunião para 
coordenadores de grupos, 
encontros de formação e 
Seminário de Vida o Espí-
rito, entre outros.

Programação:
Dia 01:
Reunião da equipe de serviço 
- (apenas coordenadores de 
grupos)
Dias 5 a 9:
Retiro de Carnaval em Búzios 
Dias 12 e 13:
Formação SVE no Peró (todos os 
servos)
Dia 15:
Reunião da equipe de serviço 
(coordenadores e servos)
Dia 19:
 Vigília
Dia 21:
1ª Semana do Seminário de 
Vida no Espírito (jovens)
Dias 26 e 27:
Encontro de Pregadores em 
Cabo Frio - Local - Casa de 
Retiro J.M.J. Início às 8h, almoço 
Compartilhado (para pregado-
res)
Dia 28:
2ª Semana do Seminário de 
Vida no Espírito (jovens)

À comunidade paroquial:

A Paróquia de Nossa Senhora da Assunção vem esclarecer os fatos a respeito 
da intervenção realizada na casa paroquial no dia 12 de fevereiro.

No mês de dezembro do ano de 2009, esta Paróquia recebeu laudo da Secretaria 
Municipal de Obras apontando diversas trincas nas paredes e afundamento do te-
lhado, informando do risco iminente de desabamento do referido imóvel. No início 
do mês de fevereiro, parte da casa começou a ruir. 
Considerando o fato de que o órgão competente pela autorização de demolição 
de edificações com mais de 50 anos se manifestou favoravelmente ao projeto 
apresentado por esta Paróquia para a nova sede da casa paroquial, desde que pre-
servada a fachada do imóvel; e considerando, ainda, os riscos aqui já relatados, 
ficou decidido, em um primeiro momento, suspender a utilização da casa para as 
atividades pastorais e, posteriormente, pela demolição da área que implicava em 
riscos, a fim de evitar transtornos e prejuízos aos vizinhos e transeuntes, e a fim de 
resguardar a fachada.
É importante ressaltar que quando o imóvel em questão passou a ser administra-
do por esta Paróquia, já havia sofrido inúmeras intervenções, guardando pouco 
de suas características originais. Tais intervenções foram atestadas, inclusive, pelo 
IPHAN. Em que se pese tratar de casa com mais de 50 anos, não há nenhum pro-
cesso de tombamento específico sobre a referida edificação. Além disso, cumpre 
registrar que pelas inúmeras intervenções realizadas ao longo dos anos, seu con-
junto arquitetônico épico teria sido descaracterizado, ressalvando-se apenas a fa-
chada, integralmente mantida.
Registre-se, ainda, que a intervenção em questão foi realizada durante o dia, e não 
pela madrugada, como foi noticiado por alguns veículos de comunicação.

Projeto da nova casa paroquial

Em outubro de 2008, esta Paróquia ingressou junto à Prefeitura Municipal com pe-
dido de licença para construção e aprovação de projeto para a nova sede da casa 
paroquial. O referido projeto, além de contemplar a construção de nova residência 
paroquial, também contemplaria a edificação de salões e lojas tendentes a atender 
as necessidades das pastorais da Paróquia, assim como suas respectivas manuten-
ções, já que as instalações atuais se encontram obsoletas, não mais atendendo as 
necessidades missionárias da Paróquia.
O projeto nasceu de inúmeras solicitações das pastorais, ao longo dos anos, que 
apontaram a falta de espaço para a realização de suas atividades; e foi amplamente 
discutido com a comunidade, junto ao Conselho Pastoral e de Administração, e 
também objeto de discussão na Assembleia Paroquial.

EMM retoma 
atividades

Após um período de fé-
rias, as atividades do EMM 
(Encontro Matrimonial Mun-
dial) retornam em março. As 
reuniões das comunidades 
são abertas a todos os que 
participaram do FDS Origi-
nal. Os casais interessados 
em participar das reuniões 
devem entrar em contato 
com um dos casais motiva-
dores: Luz Divina - Orlando e 
Therezinha – Tel.: 2647-4036; 
Vai que Tu Ganhas - Rogério e 
Rita – Tel.: 2643-9695; Os Pro-
fetas - Ricardo e Odiléia Tel.: 
2648-1490; Base 10 - Paulão 
e Graciana Tels.: 9236-1632 / 
9265-4513.

No dia 26 deste mês, ha-
verá Rodízio de Pizza, na sede 
do EMM em Niterói. Os inte-
ressados devem entrar em 
contato com Leandro e Patri-
cia – Tel.: 2645-2415, ou com 
o respectivo casal Motivador.

Em maio, o EMM promo-
verá uma “Noite de Kibes”, 
com a assinatura de Mestre 
Paulão. E em agosto, será rea-
lizado o próximo FDS. As ins-
crições podem ser feitas com 
a Equipe do Pré-Encontro: 
Miguel e Deise 2645-2781 ou 
9924-7759.



De segunda a sexta-feira: 

5h - Ofício da Imaculada 

5h30 - Músicas Marianas 

6h - Angelus 

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: De calça jeans

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


