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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 16h e 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
Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
segundas-feiras, às 19h30min
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min

Comunidade Santa Izabel - Bairro São Bento
Missas:
2ª 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 e Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
sextas-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: 
sextas-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 José
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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.

Chegamos ao tempo 
pascal, tempo em que a vida 
rompe as trevas da morte; 
baseado, não em nossas 
forças, mas na fé inabalável 
naquele que morreu, mas 
ressuscitou, Jesus Cristo. 

Neste mês, dedicado a 
Nossa Senhora, começamos 
a edição propondo uma re-
flexão sobre o Tempo Pascal 
e Maria, para assim, com seu 
exemplo, podermos tirar o 
melhor proveito possível 
deste tempo litúrgico.

Preparamos ainda, nes-
te mês em que celebramos 
Maria como nossa “Grande 
Mãe”, uma abordagem espe-
cial sobre os dogmas maria-
nos, além de uma explicação 
acerca do que são os dog-
mas em nossa Igreja.

Em homenagem a todas 
as Mães, a coluna de Turismo 
sugere um roteiro que tem 
como ponto central o Me-
morial Irmã Dulce, em Salva-
dor-BA e mostrar um pouco 
da vida da “Mãe dos Pobres”.

Falamos, ainda, sobre a 
devoção à Divina Misericór-
dia, esta instituída por João 
Paulo II, cuja beatificação 
também é tema desta edição.

O nosso jornal paroquial 
está abrindo um espaço 
também para arte e cultura, 
a fim de divulgar espaços, 
eventos e os talentos de nos-
sa cidade, muitos dos quais 
paroquianos. 

Que neste mês lembre-
mos que a Páscoa não se res-
tringe apenas ao rito litúrgi-
co, mas deve acontecer em 
cada instante do homem em 
sua peregrinação terrestre 
em busca da Terra Prometi-
da, a Jerusalém Celeste!

Maria e o tempo Pascal
Como viver “Maria” em ple-

no tempo de Páscoa? Nenhuma 
dificuldade haverá se souber-
mos orientar a nossa devoção 
a Maria em sentido pascal. A 
liturgia da Igreja não conhece 
ritmos mensais: tem um ritmo 
anual, semanal e diário. O ci-
clo festivo do Natal é o tempo 
mais mariano de todo o ano li-
túrgico. A figura de Maria é, de 
fato, inseparável do mistério do 
nascimento de Jesus. Os meses 
devocionais («mês de Maria», 
«mês do Coração de Jesus», 
«mês do Rosário», «mês das Al-
mas») nasceram em períodos de 
um certo afastamento do povo 
cristão em relação à celebração 
litúrgica. Mas ela é mais im-
portante que essas devoções.

O Diretório sobre a piedade 
popular e a liturgia dá a seguin-
te orientação: “... que em grande 
parte coincide com os cinqüen-
ta dias da Páscoa, os exercícios 
de piedade deverão evidenciar a 
participação da Virgem no mis-
tério pascal e no evento pente-
costal que inaugura a caminha-
da da Igreja; uma caminhada 
que ela, tornada participante 
da novidade do Ressuscitado, 

Pascom: Paróquia presente no 
Twiter e no Facebook

percorre guiada pelo Espírito” 
(n.º 191). Por conseguinte, os 
exercícios de piedade devem es-
tar iluminados pela luz de Cris-
to Ressuscitado, apresentando 
Nossa Senhora como uma cren-
te que se associou ao seu Filho 
na sua paixão e ressurreição, 
assim como esteve presente no 
Pentecostes, quando nasceu a 
Igreja.

Maria está presente em todo 
o Tempo Pascal, não como cen-
tro, mas como Mãe, discípula, 
irmã, modelo e intercessora. 
Lembrando disso, o Papa Ben-
to XVI falou sobre o mês ma-
riano durante a oração Regina 
Coeli, com os peregrinos reu-
nidos na Praça de São Pedro. 
Bento XVI lembrou aos fiéis o 
porquê do mês de maio ser um 
mês querido para os católicos. 
“Para a liturgia, maio sempre 
pertence ao tempo da Páscoa, o 
tempo do ‘aleluia’, da revelação 
do mistério de Cristo à luz de 
Ressurreição e da fé pascal. É 
o tempo da espera do Espírito 
Santo que desceu com poder 
sobre a Igreja nascente em Pen-
tecostes”, pregou.

Logo após, o Papa, então, 

explicou a tradição da Igreja de 
dedicar o mês de maio à Vir-
gem Maria. Segundo ele, em 
ambos os contextos, o “natural 
e o litúrgico combinam bem 
com a tradição”.

“Ela é, realmente, a mais 
bela flor surgida da criação, a 
‘rosa’ aparecida na plenitude 
do tempo, quando Deus, en-
viando Seu Filho, entregou ao 
mundo uma nova primavera. 
E é ao mesmo tempo a perso-
nagem principal, humilde e 
discreta, dos primeiros passos 
da comunidade cristã: Maria é 
seu coração espiritual, porque 
sua própria presença entre os 
discípulos é memória viva do 
Senhor Jesus e presente do dom 
de seu Espírito”, completou.

“Segundo a tradição, este é 
um mês dedicado às flores, mês 
que tem um dia dedicado às 
mães; mês dedicado a Maria, a 
mãe de Jesus, o Filho de Deus 
encarnado. Maria é, portanto, 
para nós, Mãe, porque gerou e 
criou o filho amado de Deus, 
mas também modelo de discí-
pula missionária porque viveu 
e testemunhou de modo pleno 
sua adesão a Ele”.

Regina Coeli
V. Rainha do Céu, alegrai-vos, Aleluia!
R. Porque Aquele que merecestes trazer em Vosso ventre, Aleluia!
V. Ressuscitou como disse, Aleluia!
R. Rogai por nós a Deus, Aleluia!
V. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, Aleluia!
R. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, Aleluia!
Oremos -  Ó Deus, que Vos dignastes alegrar o mundo com a Res-
surreição do vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, 
Vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem 
Maria, Sua Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo Nosso 
Senhor. Amém

(oração do meio-dia e das 18h no Tempo Pascal)

A Paróquia de Nossa Se-
nhora da Assunção está pre-
sente também nas mídias 
socais. Fieis de qualquer 
parte do Brasil e do mundo 
podem interagir com nossa 
Pastoral da Comunicação 
através do Facebook e do 
Twiter, além do acesso ao 
site paroquial.

Nesses canais, a Pastoral 
da Comunicação disponi-
biliza notícias e mensagens 
sobre a Igreja tanto em nível 
paroquial quanto de proje-
ção mundial. No Facebook, 
os membros da lista têm 
acesso à Oração do Ange-
lus (que, no período Pascal, 
é substituído pela Oração 
Regina Coeli).

A iniciativa de criar 
perfis da Paróquia nessas 
mídias sociais vêm ao en-
contro de pensamento do 

Papa Bento XVI, que em 
sua Mensagem para o Dia 
Mundial das Comunicações 
Sociais, afirmou que as no-
vas tecnologias “permitem 
que as pessoas se encontrem 
para além dos confins do 
espaço e das próprias cul-

turas, inaugurando deste 
modo todo um novo mundo 
de potenciais amizades”.

Os interessados em seguir 
a Paróquia no Twiter devem 
acessar @pnsassuncao; e no 
Facebook o perfil tem o nome 
de Paróquia N S Assunção.

ATENção 
Colaboradores do JORNAL 

SAL E LUZ (colunistas, coord. 
de pastorais, movimentos e 

comunidades). 
O prazo para envio de con-

teúdos para a próxima edição 
será dia 10 de MAIO, extraordi-
nariamente. Todo material deve 

ser enviado para:
saleluz@pnsassuncao.org.br.
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Devoção à Divina Misericórdia
Festa da Divina Misericórida 

Essa festa ocorre no primeiro do-
mingo após a Páscoa e foi estabelecida 
oficialmente como festa universal pelo 
Papa João Paulo II. Encontra suas origens 
em Santa Maria Faustina Kowalska que, 
na década de 30, obteve de Jesus reve-
lações acerca da instituição dessa festa 
no seio da Igreja, bem como profecias e 
manifestações que o próprio Cristo man-
dou que as escrevesse e retransmitisse à 
humanidade.

Programação – Domingo – 
dia 1º de maio , a partir das 13h:
Local: Igreja Matriz Auxiliar: momentos 
de Adoração ao Santíssimo Sacramento, 
Terço da Misericórdia, apresentação de 
vídeos e as palestras “Devoção à Divina 
Misericórdia”, “Apóstolos da Misericórdia, 
a exemplo de Santa Faustina” e “Uma vida 
de Santidade – João Paulo II”.

O Terço da 
Divina Misericórdia

No início reza:
Pai Nosso, Ave Maria e Credo.

Nas contas do Pai Nosso, 
reza-se:
“Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e 
o Sangue, a Alma e a Divindade de 
Vosso Diletíssimo Filho, Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, em expiação dos 
nossos pecados e os do mundo inteiro”.

Nas contas da Ave Maria, 
reza-se:
“Pela Sua dolorosa Paixão, tende 
misericórdia de nós e do mundo in-
teiro”. (10 vezes)

Ao final, reza-se:
“Deus Santo, Deus Forte, Deus 
Imortal, tende piedade de nós e do 
mundo inteiro”. (3 vezes)

Foi ditado por Jesus a Santa Faus-
tina no ano de 1935. Nas revelações 
sucessivas, Jesus mostrou o valor e a 
eficácia desta oração, assim como as 
promessas a ela ligadas.

Nesta oração oferecemos a Deus 
Pai “o Corpo, o Sangue, a Alma e a Di-
vindade” de Jesus Cristo e nos unimos 
ao Seu sacrifício na Cruz pela salva-
ção do mundo inteiro. Oferecendo a 
Deus Pai Seu Filho Predileto, utiliza-
mos o mais potente argumento para 
podermos ser atendidos. Imploramos 
a misericórdia para nós e para o mun-
do inteiro. A expressão “nós” refere-se 
aquém reza o Terço e a todos aqueles 
pelos quais se deseja rezar. Pela ex-
pressão “mundo inteiro” entende-se 
todos os homens da terra e também 
as almas do purgatório.

O testemunho de vida e a missão 
de Santa Faustina indicam nosso 
dever de proclamar e introduzir, em 
nossas vidas, a oração e o mistério 
da divina misericórdia.

Helena Kowalska nasceu no ano 
de 1905, na Polônia. Foi a terceira 
filha de uma pobre família de dez fi-
lhos e, desde pequena, teve inclina-
ção para a oração e para o trabalho. 
Aos dezessete anos, deixou a casa 
paterna e foi trabalhar em casas de 
família para ajuda os pais. Aos vinte 
anos, entro para a Congregação de 
Nossa Senhora da Misericórdia, na 
qual passou os treze últimos anos 
de sua vida, e passou a chamar-se, 
após os votos, Maria Faustina.

Desde pequena teve um grande 
desejo de buscar a santidade e por 
ela lutou por amor a Jesus Cristo. 

Os anos de sua vida religiosa foram 
marcados por sofrimento e, ao mes-
mo tempo, por graças místicas. 

A esta religiosa polaca, simples e 
sem instrução, mas forte, humilde e 
marcada por uma ilimitada confian-
ça em Deus, o Senhor revelou pa-
lavras surpreendentes: “No Antigo 
Testamento enviei ao meu povo os 
profetas. Hoje mando à humanida-
de a minha misericórdia. Não quero 
punir a humanidade que sofre o pe-
cado, mas desejo guiá-la e trazê-la 
ao Meu coração misericordioso”.

Santa Faustina morreu em Cra-
cóvia, no dia 5 de outubro de 1938 
aos 33 anos. Em 18 de abril de 
1993, segundo domingo da Pás-
coa, o Santo Padre João Paulo II, 
na Praça de São Pedro em Roma, a 
elevou à glória dos altares.

Corporais
1 – Dar de comer a quem tem fome.
2 – Dar de beber a quem tem sede.
3 – Vestir os nus.
4 – Dar pousada aos peregrinos.
5 – Assistir os enfermos.
6 – Visitar os presos.
7 – Enterrar os mortos.

Espirituais
1 – Dar bom conselho.
2 – Ensinar os ignorantes.
3 – Corrigir os que erram.
4 – Consolar os aflitos.
5 – Perdoar os que nos ofenderam.
6 – Suportar com paciência as fra-
quezas do próximo.
7 – Rezar pelos vivos e pelos mortos.

Obras de 
Misericórdia

O Terço da Misericórdia é transmitido pela 
Rádio Ave Maria FM, diariamente, às 15h ou às 3h.

João Paulo II é beatificado

Beatificado no dia 1º des-
te mês, João Paulo II terá sua 
memória litúrgica celebrada 
na diocese de Roma e nas dio-
ceses da Polônia no dia 22 de 
outubro, dia em que inaugu-
rou seu pontificado, em 1978.

As autoridades religiosas 
não concederam o “culto uni-
versal”, ou seja, a veneração 
em todas as igrejas do mundo, 
como ocorre com os santos, 
apesar da solicitação feita pelo 
Vicariato, no início do proces-
so de beatificação.

Ser proclamado beato é 
o terceiro passo no caminho 
da canonização. O primeiro 
é Servo de Deus; o segundo, 
venerável; o terceiro, beato; e o 
quarto, santo. Para ser santo é 
necessário comprovar que in-
terveio em dois milagres.

Karol Wojtyla - nome de 
batismo de João Paulo II - foi 
o 264º Pontífice da Igreja Ca-
tólica, o primeiro de origem 
eslava.  Ele faleceu em  2 de 
abril de 2005, após mais de 
25 anos como Sucessor de 
São Pedro.

 • 28/04/2005 - Bento XVI 
concedeu dispensa do tempo 
de cinco anos de espera para 
o início da Causa de Beatifi-
cação e Canonização de João 
Paulo II. A causa foi aberta 
oficialmente em 28 de junho 
pelo vigário-geral para a Dio-
cese de Roma, Cardeal Ca-
millo Ruini.

O Vaticano explica que a 
dispensa pontifícia dos cinco 
anos de espera entre a morte 
do candidato a santo e o início 
da Causa aconteceu devido à 
“imponente fama de santida-
de de que gozava João Paulo 
II em vida, na morte e depois 
da morte”;

• 2/04/2007 - dois anos 
após a morte, na Basílica de 
São João de latrão, em Roma, 
o Cardeal Camillo Ruini de-
clarou concluída a primeira 
fase diocesana do processo 
de beatificação de João Paulo 
II, confiando os resultados à 
Congregação para as Causas 
dos Santos. Isso acontece atra-
vés de uma cerimônia jurídi-
co-processual durante a qual 
são lidas, em latim, as pala-
vras para a passagem dos do-
cumentos, compostos por 130 
testemunhos a favor e contra a 
beatificação, além da conclu-
são de teólogos e historiadores 
a respeito;

• 1º/04/2009 - os relatos 
de possíveis milagres pela in-
tercessão do Papa polonês sob 
avaliação da Congregação 
para as Causas dos Santos so-
mam mais de 250;

• 19/12/2009 - com um 
decreto assinado pelo Papa 
Bento XVI, são reconhecidas 
as virtudes heroicas e Wojtyla 
é proclamado venerável;

• 21/10/2010 - uma Co-
missão Médica da Congrega-
ção para as Causas dos Santos 
recebe os Atos da Investiga-
ção Canônica, bem como os 
detalhes das perícias médico-
legais, para exame científico. 
Os peritos, após estudar com 
o habitual cuidado os teste-
munhos processuais e toda a 
documentação, expressam-
se favoravelmente quanto à 
inexplicabilidade científica da 
cura;

• 14/12/2010 - os Con-
sultores teólogos, após terem 
acesso às conclusões médicas, 
procedem à avaliação teológi-
ca do caso e, unanimemente, 
reconhecem a unicidade, an-
tecedência e caráter coral da 
invocação destinada ao Servo 
de Deus João Paulo II, cuja in-
tercessão foi eficaz para a cura 
prodigiosa;

• 11/01/2011 - a Sessão 
Ordinária dos Cardeais e dos 
Bispos da Congregação para 
as Causas dos Santos emite 
unanimemente uma sentença 
afirmativa sobre a cura mila-
grosa da Irmã Marie Simon 
Pierre, como realizada por 
Deus de modo cientificamen-
te inexplicável, após interces-
são do Sumo Pontífice João 
Paulo II, confiadamente invo-
cado tanto pela curada quanto 
por muitos outros fiéis.

Memorial Irmã Dulce

Neste mês dedicado às mães, 
nosso roteiro turístico é inspira-
do naquela que ficou conheci-
da como “a Mãe dos Pobres”. O 
ponto de visitação é o Memorial 
Irmã Dulce (MID), localizado na 
cidade de Salvador, Bahia. 

Inaugurado em 1993, um 
ano após a morte da freira, si-
tuado num prédio anexo ao 
Convento de Santo Antônio, o 
Memorial Irmã Dulce é guardião 
de uma exposição permanente 
sobre o legado de amor e ca-
ridade da religiosa na sede da 
OSID (Obras Sociais Irmã Dulce). 

O hábito usado por ela, fo-
tografias, documentos e obje-
tos pessoais podem ser vistos 
no local, que ainda preserva 
intacto o quarto onde está a 
cadeira na qual ela dormiu por 
mais de trinta anos por conta 
de uma promessa. Outros fatos 
marcantes da vida da Mãe dos 
Pobres são lembrados através 

de maquetes, livros, diplomas e 
medalhas.

Entre as peças do acervo, 
está a imagem de Santo Antô-
nio, do século XVIII, pertencen-
te à família da religiosa, diante 
a qual ela costumava rezar. Nas 
Obras Sociais, ela costumava 
apresentar o santo aos visitan-
tes como o “tesoureiro da casa”. 
A visita ao Memorial se estende 
à Capela das Relíquias, no San-
tuário de Irmã Dulce, onde, des-
de junho de 2010, se encontra 
o túmulo que guarda suas relí-
quias. Parte integrante do Me-
morial, o núcleo de Memória da 
OSID reúne hoje um acervo de 
mais de nove mil peças, ajudan-
do a preservar e manter vivos os 
ideais de Irmã Dulce.

Em março de 1992, depois 
de ter recebido a visita do Papa 
João Paulo II no ano anterior, já 
enferma, e depois de sofrer por 
16 meses, Irmã Dulce morreu 
aos 77 anos, no Convento Santo 
Antônio.

por Mateus R. V. Silva

Processo de beatificação
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ATENção
Senhores Coordenadores: 

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

Jornal Sal e Luz. Enviar para o 
endereço: 

saleluz@pnsassuncao.org.br

AGENDA
das Pastorais

e Movimentos

por Mateus R. V. Silva*

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

De 28 a 31 de maio: 

Atividades pelo Dia 
Mundial Sem Tabaco  
(programação na pág.14)

Segundas-feiras 

19h: Reuniões
Local: Salão Paroquial

Pastoral da 
Terceira Idade

Quartas-feiras

14h: Reuniões
Local: Salão Social

EMM

Noite de Kibes

14 de maio às 19h
Local: Pátio da Igreja de 
São Cristóvão

Tendo como base as palavras da 
Igreja sobre dogmas, podemos en-
tender dogma como sendo o con-
junto de verdades teóricas que nos 
foram reveladas sobre Deus e suas 
operações, fazendo objeto da teo-
logia moral as verdades reveladas 
práticas que devem reger as ações 
do homem. 

Podemos, então, definir a teo-
logia dogmática como “a exposição 
científica, embasada no dogma ca-
tólico, de todos os ensinamentos te-
óricos que por revelação divina nos 
foram comunicados acerca de Deus 
e suas operações” (SCHEEBEN, Dog-
mátik, Einleitung, n.2).

O Magistério infalível da Igreja 
se expressa de duas maneiras, con-
forme ensina o Concílio do Vatica-
no: “Com fé divina e católica deve 
ser crido tudo o que está contido 
na palavra de Deus — escrita, ou 
conservada pela Tradição — e que, 
por juízo solene ou magistério or-
dinário e universal, a Igreja propõe 
como divinamente revelado” (cf. 
Denz 1792).

1ª - Magistério solene ou extra-
ordinário: a) o Sumo Pontífice fa-
lando “ex cathedra” (por ex.: Pio XII 
definiu a Assunção); b) os Bispos em 
comunhão com o Papa, reunidos 
em concílio universal (por exemplo, 
o Concílio do Vaticano definiu a infa-
libilidade pontifical). 

2ª - Magistério ordinário univer-
sal: a generalidade dos Bispos em 
comunhão com o Papa – e não reu-
nidos em concílio – ensinando uma 
doutrina como de fé (aqui se trata 
da pregação ordinária, unânime do 
episcopado). Não é infalível, portan-
to, o ensino habitual ou cotidiano do 
Papa, nem o dos Bispos isoladamen-
te, ou mesmo reunidos em concílios 
parciais, a menos que o Concílio par-
ticular seja solenemente aprovado 
pelo Papa, por exemplo, o 2º Concílio 
de Orange sancionado em 531 por 
Bonifácio II. 

Então, de acordo com o Catecis-
mo da Igreja Católica, no parágrafo 
88: “O Magistério da Igreja (Papa 
e Bispos) empenha plenamente a 
autoridade que recebeu de Cristo 

quando define dogmas, isto é, quan-
do obriga o povo cristão a acreditar 
em verdades contidas na Revelação 
divina ou verdades que com estas 
têm uma conexão necessária”.  Im-
portante ressaltar que, esta “obriga-
ção” de crer não é como uma prisão, 
mas “são luzes no caminho de nossa 
fé que o iluminam e tornam seguro”.

 “Eis que estou convosco até o 
consumar-se dos séculos”. Esta pro-
messa feita por Jesus, quando de 
sua ascensão, assegura a presença 
ativa de Jesus aos poderes de ma-
gistério e de governo da Igreja.

Presença esta, invisível – pois cor-
poralmente Jesus está na glória – po-
rém eficaz; presença constante, que 
vence o tempo. Presença que não 
se substitui aos pastores, mas antes 
vem ampará-los abundantemente.

Todos os membros da hierar-
quia de jurisdição, quando desem-
penham suas funções pastorais, ja-
mais se encontram sós. Jesus – por 
intermédio do Espírito Santo – lhes 
está sempre ao lado, dando-lhes os 
dons – sabedoria, inteligência, ci-
ência, conselho, fortaleza, piedade 
e temor de Deus – necessários ao 
auxílio do povo de Deus no enten-
dimento de Seus planos na vida de 
Seus filhos. Mas, também, capaci-
tam para superar o perigo da in-
diferença e do medo, para amar a 
Deus como Pai. Estes dons, ainda, 
empenham os cristãos na luta por 
um mundo mais justo e humano e 
para perseverar na fé e na esperan-
ça, mesmo em meio aos desafios e 
dificuldades. Enfim, ilumina, guia e 
sustenta, a fim de que não se perca 
o rebanho, ou se desgarre, ou de-
mande pastagens venenosas. 

Estas verdades, nas quais deve-
mos crer, residem nas duas chama-
das “fontes da Revelação”: a Escritura 
(Revelação escrita) e a Tradição (Re-
velação oral), consoante a doutrina 
definida pelo Concílio Tridentino: 
fontes de toda verdade salutar e da 
disciplina dos costumes, são os livros 
escritos e as tradições não escritas 
que, recebidas pelos Apóstolos dos 
próprios lábios de Cristo ou a eles 
ditadas pelo Espírito Santo, até nós 

DogmasEMM promove 
Noite de Kibes

O Encontro Matrimonial 
Mundial (EMM) promoverá 
uma Noite de Kibes. O evento, 
que tem a assinatura do Mes-
tre Paulão, será no dia 14 de 
maio, sábado, às 19h, no pátio 
da Igreja de São Cristóvão.

Os convites já podem ser 
adquiridos com Leandro e 
Patricia (Tel.: 2645-2415), Or-
lando e Therezinha (Tel.: 2647-
4036), Wagner e Patricia (Tel.: 
2647-4169), Sergio e Fatima 
(Tel.: 2643-3576), Ricardo e 
Odilea (Tel.: 2640-1490).

A Equipe do EMM está or-
ganizando, também, o próxi-
mo FDS, que será realizado 
em agosto, destinado aos ca-
sais interessados em conhe-
cer o carisma do movimento. 
As inscrições podem ser fei-
tas com a Equipe do Pré-En-
contro: Miguel e Deise (Tels.: 
2645-2781 / 9924-7759).

Os grupos do EMM conti-
nuam realizando suas reuni-
ões, na seguinte programação:

Grupo “Luz Divina”: reuni-
ões na última sexta-feira de 
cada mês -  Orlando e There-
zinha (Tel.: 2647-4036)

Grupo “Vai que Tu Ga-
nhas”: segunda quinta-feira 
de cada mês -  Rogério e Rita 
(Tel.: 2643-9695)

Grupo “Os Profetas”: ter-
ceiro sábado de cada mês 
- Ricardo e Odilea (Tel.: 2640-
1490)

Grupo “Base 10”: Paulão e 
Graciana (Tel.: 9236-1632)

Equipes participam de formação
O Setor Lagos enviou 

seu colegiado - casais li-
gações e apoio - para mais 
uma formação em Niterói. 
O objetivo é a preparação 
dos casais para a vivência 
das propostas do Movimen-
to, cujo enfoque este ano é 
“Formação para amar e ser-
vir como Jesus”.

Já no dia 13 de abril, no 
Instituto Católico de Educa-
ção e Cultura Mater Coeli, 
foi realizada a primeira for-
mação do ano para todos os 
casais equipistas. Conduzida 
pelo sacerdote Conselheiro 
Espiritual do Setor, Padre 
Ricardo Mota, a formação 
teve como tema “Verbum 

Domini”, mostrando a im-
portância da Palavra de Deus 
na vida dos casais cristãos.

Ao final do evento, as 
Equipes do Setor Lagos, 
atendendo a um desejo do 
Padre Ricardo Mota, fize-
ram uma doação de uma 
TV destinada à Pastoral da 
Comunicação.

MCC firma parceria com a RCC
O Movimento de Cursi-

lhos de Cristandade (MCC) 
firmou parceria com a Re-
novação Carismática Cató-
lica a fim de colaborar para 
a conclusão das obras de 
construção da Casa de Re-
tiro Jesus, Maria e José.

O MCC, através de seus 
integrantes, fará alguns mu-
tirões nos finais de semana, 
para limpeza geral, pinturas, 
colocação de pisos, forros, 
construção de banheiros, 
dentre outras etapas da obra.

O Movimento entrará 
também com ajuda finan-
ceira para aquisição dos 
materiais necessários para 
a execução das obras. Ficou 

acordado entre as partes que 
os valores gastos no empre-
endimento ficarão como 
crédito para futuros cur-
silhos, a serem realizados 
anualmente na casa.

- Estamos bastante em-
polgados e felizes. Se Deus 
quiser, os cursilhos mascu-
lino e feminino, agendados 
para outubro e novembro 
deste ano, já poderão ser 
realizados na nova casa 
– afirma o coordenador do 
MCC Cabo Frio, Alexan-
dre Guerra Peixe.

Segundo ele, no dia 15 
de maio, Dia do Cursilhis-
ta, será dado o pontapé ini-
cial no trabalho.

II Festival do Frango Decolores

Depois do sucesso da pri-
meira edição, o MCC realizará, 
no dia 5 de Junho, domingo, o 
2º Festival de Frango Decolores, 

Meditação da Palavra
A equipe do MCC Cabo 

Frio está se reunindo para o 
estudo da Doutrina Católi-
ca, meditação da Palavra de 
Deus e promovendo ações 

Equipes em dia de formação em Niterói

Formação no Instituto de Educação Mater Coeli
Pe. Ricardo Mota, Conselheiro 
Espiritual das EMS

chegaram como que transmitidas 
pelas mãos dos mesmos (cf. Denzin-
ger 783). 

Podemos observar, então, que, 
muitos dos dogmas que professa-
mos não provêm necessariamente 
das Sagradas Escrituras, mas tam-
bém se baseiam nas palavras dos 
Santos Padres, tendo assim, para 
a Igreja, o mesmo valor de Revela-
ção da Bíblia. Por exemplo, o Credo 
como é rezado não está na Bíblia, 
mas veio da Tradição. 

Para manter a Igreja na pureza 
da fé transmitida pelos Apóstolos, 
Cristo quis conferir à sua Igreja uma 
participação na sua própria infalibi-
lidade, ele que é a Verdade. “Goza 
desta infalibilidade o Papa quando, 
na qualidade de pastor supremo 
de todos os fieis, e encarregado de 
confirmar seus irmãos na fé procla-
ma, por um ato definitivo, um ponto 
de doutrina apenas sobre à fé e aos 
costumes. 

A infalibilidade prometida à 
Igreja reside também no corpo 
episcopal quando este exerce seu 
magistério supremo em união com 
o sucessor de Pedro, sobretudo em 
um Concílio Ecumênico (LG 25). 
Jesus deixou a Igreja com a incum-
bência infalível de fazer este dis-
cernimento, a fim de nos mostrar 
e conduzir, sem erro, ao caminho 
da salvação. Pouco adiantaria Jesus 
deixar na terra o “depósito da fé”, ou, 
como chamava São Paulo, “a sã dou-
trina”, se não deixasse também uma 
guardiã infalível da mesma. 

A Igreja Católica proclama a 
existência de 43 Dogmas, subdivi-
didos em oito categorias diferen-
tes: sobre Deus; sobre Jesus Cristo; 
sobre o Papa e a Igreja; sobre os úl-
timos acontecimentos e sobre a Vir-
gem Maria. Este último tratado mais 
detalhadamente nas páginas 8 e 9 
desta edição.

Fontes:
Catecismo da Igreja Católica
http://blog.cancaonova.com/felipeaquino
http://dominusvobis.blogspot.com

* Mateus R. V. Silva é professor de História, 
especialista em História Contemporânea

em prol dos irmãos neces-
sitados. Mais informações 
sobre essa iniciativa no blog 
http://mccsetorcabofrio.
blogspot.com.

que este ano acontecerá na So-
ciedade Musical Santa Helena, O 
almoço será das12h às 15h, em 
self-service, ao preço de R$10.

Sucesso na primeira edição do evento, no ano passado.
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O ponto de encontro 
dos paroquianos
de Nossa Senhora da Assunção

O ponto de encontro 
dos paroquianos
de Nossa Senhora da Assunção

PROGRAMA

À Luz da Fé
com Cida Lopes

ESPECIALESPECIAL Dogmas Marianos

O dogma da Maternida-
de Divina se refere ao fato de 
que a Virgem Maria é verda-
deiramente a Mãe de Deus, 
dogma este solenemente 
proclamado pelo Concílio 
de Éfeso (431 d.C.) e, tem-
pos depois, reafirmado por 
outros Concílios universais, 
como o de Calcedonia e os 
de Constantinopla. O Con-
cílio de Éfeso, do ano 431, 
sendo Papa São Clementi-
no I (422-432) definiu: “Se 
alguém não confessar que 
o Emanuel (Cristo) é ver-
dadeiramente Deus, e que 
portanto, a Santíssima Vir-
gem é Mãe de Deus, porque 
pariu segundo a carne ao 

Verbo de Deus feito carne, 
seja anátema.” O Concílio 
Vaticano II faz referência ao 
dogma da seguinte manei-
ra: “Desde os tempos mais 
remotos, a Bem-Aventura-
da Virgem é honrada com 
o título de Mãe de Deus, a 
cujo amparo os fiéis acodem 
com suas súplicas em todos 
os seus perigos e necessida-
des”. (Constituição Dogmá-
tica Lumen Gentium, 66). 

Se tivermos como refe-
rência apenas a Bíblia, po-
demos encontrar expressões 
como “Mãe de Jesus” nos 
Evagelhos (Jo 2,1; 19, 25; 
Mt 13, 55), além da acla-
mação, sob ação do Espírito 
Santo, como “a Mãe do meu 
Senhor” (Lc 1, 43). Haja 
visto que, concebido através 
do Espírito Santo – Terceira 
Pessoa da Santíssima Trin-
dade – como homem, foi 
gerado por Maria, tornan-
do-se seu Filho segundo 
a carne, não é outro que o 
Filho de Deus, a Segunda 
Pessoa da Santíssima Trin-
dade. Confessamos, assim, 
Maria como a Portadora de 
Deus, do grego Theotókos.

“Maria é Rainha do Céu e da Terra, pela graça, como Jesus é o Rei por natureza e conquista.”
(Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria Grignion de Montfort – 1673-1716)

Na História da Salva-
ção nos deparamos com um 
acontecimento singular: a 
figura de uma Mulher que 
tem papel decisivo no de-
senrolar da mesma, pois de-
via ser também por meio da 
mulher que a salvação che-
garia à terra. “Na plenitude 
dos tempos, Deus enviou 
Seu Filho ao mundo nasci-
do de uma mulher” (Gl 4,4). 

Maria foi concebida 
no seio de sua mãe, Santa 
Ana, sem o pecado original. 
Como disse o cardeal Sue-
nens: “A santidade do Filho 
é causa da santificação an-
tecipada da Mãe, como o 
sol ilumina o céu antes de 
ele mesmo aparecer no ho-
rizonte”. O Senhor anteci-
pou para Maria, a “bendita 
entre todas as mulheres”, a 
graça da Redenção, que seu 
Filho conquistaria com Sua 
Paixão e Morte. A Imacu-
lada Conceição de Nossa 
Senhora foi o primeiro fruto 
da Redenção de Jesus. 

Imaculada Conceição 
– Maria, Pan-hagia (Nascida sem o pecado original)

A Igreja, prin-
cipalmente por 
meio de sua litur-
gia, tem constan-
temente mani-
festado a própria 
fé na virgindade 
perpétua de Ma-
ria. Os textos 
mais antigos, 
quando se refe-
rem à concepção 
de Jesus, chamam 
Maria simples-
mente “Virgem”, 
deixando entender que consi-
deravam essa qualidade como 
um fato permanente, referido 
à sua vida inteira.

Os cristãos dos primei-
ros séculos expressaram essa 
convicção de fé mediante o 
termo grego Aeiparthenos 
– a “sempre-virgem” cria-
do para qualificar de modo 
singular e eficaz a pessoa de 
Maria, e exprimir numa só 
palavra a fé da Igreja na sua 
virgindade perpétua.

Desde as primeiras for-
mulações de fé da nossa 
Igreja afirma-se que Jesus foi 
concebido no seio da Virgem 
Maria, exclusivamente pelo 

Virgindade Perpétua 
– Maria, Aeiparthenos (Sempre Virgem)

Maternidade Divina 
– Maria, Theotókos (Mãe de Deus)

poder do Espírito Santo, sem 
a intervenção do homem ou 
qualquer aspecto corporal. 

Encontramo-lo usado no 
segundo símbolo de fé de 
Santo Epifânio, no ano 374, 
em relação à Encarnação: o 
Filho de Deus “encarnou-Se, 
isto é, foi gerado de modo 
perfeito pela Santa Maria, a 
sempre Virgem, por obra do 
Espírito Santo” (Ancoratus, 
119,5; DS 44). Nas palavras 
de Santo Inácio de Antioquia 
(início do século III): “Es-
tais firmemente convencidos 
acerca de Nosso Senhor, que 
é verdadeiramente da raça de 
Davi segundo a carne (Rm 

1, 3), Filho de 
Deus segundo a 
vontade e o po-
der de Deus (Jo 
1, 3), verdadeira-
mente nascido de 
uma virgem [...]” 
segundo sua na-
tureza humana... 
“Maria perma-
neceu virgem ao 
conceber Jesus, 
ao dar a luz, ao 
alimentá-lo no 
seu seio, Virgem 

sempre”, afirma Santo Agos-
tinho.

Em 553, no II Concílio de 
Constantinopla é retomada a 
expressão “sempre Virgem” 
ao afirmar que, o Verbo de 
Deus, “tendo-Se encarna-
do da santa gloriosa Mãe de 
Deus e sempre Virgem Ma-
ria, nasceu dela” (DS 422). 
Os Concílios Ecumênicos 
Lateranense IV (1215) (DS 
801) e de Lião (1274) (DS 
852) reafirmam essa doutrina 
e, pelo texto da definição do 
dogma da Assunção (1950) 
(DS 3903), no qual a vir-
gindade perpétua de Maria 
é adotada entre os motivos 

da sua elevação, em corpo e 
alma, à glória celeste.

A afirmação da virgin-
dade “antes do parto” é, sem 
dúvida, a mais importante, 
porque se refere à concep-
ção de Jesus e toca direta-
mente o próprio mistério da 
Encarnação.

Em relação à virgindade 
“no parto” e “depois do par-
to”, embora contida implici-
tamente no título de virgem, 
vem a ser um aspecto per-
tinente à discussão no mo-
mento em que alguns tentam 
pô-la em dúvida. Doutrina 
confirmada pelo Concílio 
Vaticano II, no qual se afir-
ma que o Filho primogênito 
de Maria “não só não lesou a 
sua integridade virginal, mas 
antes a consagrou” (LG 57), 
antes o Papa Ormisdas es-
clarece que “o Filho de Deus 
Se tornou filho do homem, 
nascido no tempo como um 
homem, abrindo no nasci-
mento o seio da Mãe (cf. Lc 
2, 23) e, pelo poder de Deus, 
não destruindo a virgindade 
da Mãe” (DS 368). 

Já sobre a virgindade de-
pois do parto, podemos crer 
firmemente que Maria não 
tenha tido nenhum interes-
se em repensar a vontade de 
permanecer virgem, vontade 
esta manifestada na Anun-
ciação (Luc 1, 34). Além 
disso, o sentido imediato das 
palavras: “Mulher, eis aí o teu 
filho”, “Eis aí a tua Mãe” (Jo 
19,26-27), que Jesus da cruz 
dirige a Maria e ao discípulo 
predileto, faz supor uma si-
tuação que exclui a presença 
de outros filhos nascidos de 
Maria, pois ninguém entre-
ga sua mãe a qualquer pessoa 
se existe um filho que possa 
dela cuidar. 

Outro termo bíblico que 
fomenta amplas discussões 

sobre a virgindade pós-parto 
de Maria é “primogênito”, 
atribuído a Jesus no Evan-
gelho (Lc 2,7), subenten-
dendo-se que Maria tenha 
gerado outros filhos depois 
de Jesus. Um simples erro de 
interpretação na tradução, 
assim como o termo “irmãos 
de Jesus”. O primeiro em sua 
tradução literal significa “Fi-
lho não precedido por outro” 
e, em si, não considera a exis-
tência de outros filhos, Além 
disso, a própria observância 
da lei judaica, não leva em 
conta o fato de a mãe ter tido 
outros filhos, pois todo o fi-
lho único estava, pois, sob 
essas prescrições porque era 
“o primeiro a ser gerado” (cf. 
Lc 2,23).

Já o segundo termo, “ir-
mãos de Jesus”, é pertinente 
saber que, tanto em hebrai-
co como em aramaico, não 
existe um vocábulo particu-
lar para exprimir a palavra 
“primo” e que, portanto, os 
termos “irmão” e “irmã” ti-
nham, um significado muito 
amplo, que abrangia diversos 
graus de parentesco. Nestes 
casos, na realidade com o 
termo “irmãos de Jesus” são 
indicados “os filhos duma 
Maria discípula de Cristo” 
(cf. Mt 27,56), designada 
de modo significativo como 
a “outra Maria” (Mt 28,1). 
Trata-se de parentes próxi-
mos de Jesus, segundo uma 
expressão conhecida do An-
tigo Testamento” (Catecismo 
da Igreja Católica, n. 500).

Sua virgindade é sinal de 
sua fé, “absolutamente livre 
de qualquer dúvida” (LG 63, 
e de sua doação sem reservas 
à vontade do de Deus (1Cor 
7, 34-35). Sendo a mais per-
feita realidade da Igreja, tor-
na-se, também, a guardiã e 
modelo da fé pura e integral.

A definição 
do Dogma da 
Imaculada Con-
ceição foi cercada 
de fatos muito 
signi f icat ivos. 
Já existia a de-
voção dos fieis a 
esse privilégio de 
Maria, afirmado 
na Sagrada Li-
turgia e em obras 
teológicas, quan-
do aos 17 de no-
vembro de 1830, 
uma Irmã de 
Caridade de Pa-
ris, Catarina La-
bouré, em oração 
descreve assim 

sua visão: “Os seus pés re-
pousavam sobre o globo 
terrestre; de suas mãos vol-
tadas para a terra jorravam 
feixes de luz. Formou-se em 
torno da Virgem uma mol-
dura oval, sobre a qual se 
liam em letras de ouro estas 
palavras: ‘Ó Maria conce-
bida sem pecado, rogai por 
nós, que recorremos a vós’”. 

Através da Bula Ineffa-
bilis Deus, declarada no dia 
8 de dezembro de 1854, o 
dogma que estabelece que 
Maria foi concebida sem 
mancha de pecado origi-
nal foi proclamado pelo 
Papa Pio IX, nestas pala-
vras: “Declaramos, pronun-
ciamos e definimos que a 
doutrina que sustenta que a 
Santíssima Virgem Maria, 
no primeiro instante de sua 
concepção, foi por singular 
graça e privilégio de Deus 
onipotente em previsão dos 
méritos de Cristo Jesus, Sal-
vador do gênero humano, 
preservada imune de toda 

mancha de culpa original, 
foi revelada por Deus, por-
tanto, deve ser firme e cons-
tantemente crida por todos 
os fiéis.”

O Catecismo da Igre-
ja Católica afirma que “Na 
descendência de Eva, Deus 
escolheu a Virgem Maria 
para ser a Mãe de Seu Fi-
lho. ‘Cheia de graça’, ela é 
o fruto mais excelente da 
Redenção desde o primeiro 
instante de sua concepção; 
foi totalmente preservada 
da mancha do pecado ori-
ginal e permaneceu pura 
de todo pecado pessoal ao 
longo de sua vida” (§ 508). 
O dogma da Imaculada 
Conceição de Maria é um 
marco fundamental da fé 
porque, entre outras coisas, 
define claramente a reali-
dade do pecado original, o 
qual, às vezes, é contestado 
por alguns teólogos moder-
nos, em discordância com o 
Magistério da Igreja. 

São Bernardino de Sena 
ensina que Jesus veio para 
salvar a todos, inclusive 
Maria. Contudo, há dois 
modos de remir: levantando 
o decaído ou preservando-o 
da queda. Este último modo 
Deus aplicou a Maria. 

Podendo o Espírito San-
to criar Sua Esposa toda bela 
e pura, é claro que assim o 
fez. É dela que fala: “És toda 
formosa minha amiga, em 
ti não há mancha original” 
(Ct 4,7). Chama ainda Sua 
Esposa de “jardim fechado e 
fonte selada” (Ct 4,12), onde 
jamais os inimigos entraram 
para ofendê-la.

Continua na pág. 10

por Mateus R. V. Silva
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por José Antunes Gonçalves SANToS Do MÊS
Maio

Irmãos e irmãs, amados (as). 
Ainda sob os efeitos da unção recebida du-

rante as celebrações da Semana Santa, e que-
rendo crer que todos nós a tenhamos recebido 
e vivido intensamente seus benefícios espiritu-
ais, resta-nos, pois, caminharmos cada vez mais 
confiantes na misericórdia de Deus e alegrar-
nos na vitória da “ressurreição” do Seu Amado 
Filho Jesus.

Durante a Quaresma, o Senhor nos deu a 
oportunidade para nos prepararmos, exami-
narmos e nos redimirmos dos nossos pecados. 
“Feliz aquele (a), cuja iniqüidade foi perdoada, 
cujo pecado foi absolvido. Feliz a quem o Se-
nhor não argui de falta, e em cujo coração não 
há dolo”.  (Salmo 31). Deus seja sempre louvado!

Retomando a história dos acontecimentos 
registrados nos Livros Tombos da nossa Igreja, 
como dissemos, alguns registros dão conta de 
acontecimentos ocorridos na cidade, também 
em nosso Estado, ou mesmo de âmbito nacio-
nal. E, como vimos no capítulo anterior, está 
registrada, em 30.09.1960, a presença em Cabo 
Frio, do candidato à Presidência da República, 
Sr. Jânio Quadros e sua comitiva política, quan-
do se ouviu vários discursos no Coreto da Praça. 
Somos testemunhas! E, testemunhas também, 
de sua renúncia à Presidência, assunto que ha-
veremos de abordar mais adiante. 

Assim, encontramos também registrado que 
no dia 28.02.1961, veio a falecer o Governador 
do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Roberto Silveira, 
motivado por um acidente com o helicóptero 
em que viajava, notícia de grande repercussão 
na cidade (como está escrito).

Também, como já tivemos ocasião de infor-
mar, sobre a ativa e vibrante atuação da Con-
gregação Mariana em Cabo Frio, encontra-se 
registrado, que no dia 04.03.1961, foi fundado 
o Setor Mariano de Cabo Frio, com a responsa-
bilidade de responder pela organização e orien-
tação espiritual das demais Congregações da 
Região, que, naquela oportunidade, abrangia 
as Congregações de São Pedro da Aldeia e de 
Arraial do Cabo, estabelecendo-se assim, sua 
gestão diretora, sendo eleitos: Frei Adjuto, o Vi-
gário de Cabo Frio como Diretor Espiritual; Jose 
Pedro Trinxet, da Congregação de Cabo Frio, 
como Presidente; o Professor Cordelino Teixeira, 
de São  Pedro da Aldeia, como Secretário; e Jose 
Gonçalves, de Arraial do Cabo, como Tesoureiro. 

Abrimos aqui um parêntese, para lembrar as 
fervorosas atividades espirituais de nossa Con-
gregação Mariana. Quanta saudade, daquele 
tempo! Quanto entusiasmo! Quantos eventos! 
Quantos louvores e exaltação à nossa Mãe San-
tíssima, Maria! Foram tempos maravilhosos!

Continuando, deparamos com a notícia de 
que, para maior comodidade, e facilidade ao sa-
cramento da confissão, foi construída uma en-
trada no confessionário, queremos crer, uma es-
pécie de biombo, ou divisória de madeira para 
proteção do penitente, como está escrito: “para 
mais comodidade e facilidade em confessar, 
mandou-se fazer uma espécie de entrada no 
confessionário, onde o penitente está mais 
protegido. A idéia foi agradavelmente aceita 
por todos”.

Ainda, a notícia de que, no dia 04.06.1961, 
houve na Câmara Municipal de Cabo Frio, a 
solene entronização de um grande “quadro re-
produção” de Nossa Senhora da Assunção, ato 
que foi presidido pelo Monsenhor Uchoa, de 
Niterói, representando o Excelentíssimo Senhor 
Arcebispo, tudo, história que deveria ser conser-

vada, até porque, a figura de Nossa Senhora da 
Assunção muito representa para a cidade de 
Cabo Frio, por ser a sua Padroeira. E a história 
precisa ser preservada, por ser um patrimônio 
da cidade!

No dia 05.06.1961, Frei Adjuto necessitando 
viajar à Alemanha para visitar seus familiares, 
que há muitos anos não os via, obteve, de vários 
paroquianos, considerável ajuda financeira para 
empreender sua viagem, arrecadando-se o va-
lor de cerca de 150 mil cruzeiros, entre as diver-
sas associações religiosas, mas, destacando-se a 
ajuda que obtivera também, particularmente, 
de paroquianos amigos, como: Dr. Manoel Aze-
vedo Leão, presidente da Panair do Brasil; Prínci-
pe Dom João de Orleans e Bragança; Dr. Alberto 
Proença de Farias; todos, visitantes assíduos 
de Cabo Frio, e com residência de veraneio em  
nossa cidade; também, dos irmãos Dr. Cláudio 
Quintanilha; Dr. Ruy Quintanilha; Ilo Guedes Al-
coforado; Conceição Ferreira Américo; Maria Nil-
za da Silva e Cláudio Machado, este último ain-
da entre nós, com a graça de Deus, e membro 
da nossa Irmandade do Santíssimo Sacramento, 
tanto ele, quanto sua amada esposa, Celita Ma-
chado, que, como nós outros, continuam firmes 
na caminhada na Igreja de Cristo.

Destacam-se aqui, os nomes desses irmãos, 
não somente por se encontrarem registrados 
nos Livros, mas, principalmente para enaltecer 
o respeito, a amizade e o espírito de fraternida-
de da comunidade para com a figura do sacer-
dote, que, além de irmão, nosso “pai espiritual”, 
representante de Cristo aqui na terra, e por tal 
razão, merecendo de nós todo nosso apoio, e 
de o considerarmos como um membro de nos-
sa família. Assim devem ser reconhecidos os 
nossos sacerdotes!

Trazemos também o relato, que no dia 
29.08.1961, falecera no Hospital de Santa Izabel, 
onde servia, como missionária na obra espiritual 
para os enfermos, a Irmã de Caridade Francisca, 
a mesma que, 4 dias antes, no mesmo Hospital, 
festejara seu 50º. Aniversário de Jubileu Religio-
so, com missa de ação de graças celebrada pelo 
Vigário Frei Adjuto, celebração que contou com 
a participação de grande número de amigos 
da comunidade; também das Irmãs Religiosas 
do Colégio Sagrado Coração; toda equipe do 
Hospital, inclusive, outras religiosas que vieram 
de longe: de São Gonçalo; de Itapagipe e Bonsu-
cesso, no Rio de Janeiro, (tudo como está escri-
to). Quatro dias depois de seu Jubileu, o Senhor 
a chamou! Desígnios de Deus! Nunca sabemos a 
hora em que seremos chamados! 

Como dissemos, sobre a renúncia do Pre-
sidente Jânio Quadros, foi um acontecimento 
de grande repercussão no país, e não poderia 
deixar de ser também em Cabo Frio, como 
está escrito: “em Cabo Frio, repercutiu forte-
mente a notícia da renúncia inesperada do 
Presidente do Brasil, Sr. Jânio Quadros. O 
quê vai ser? Quem o substituirá? Essas foram 
as perguntas que se ouviam de todos os la-
dos. Que Deus e Nossa Senhora protejam o 
nosso país!” (assim está escrito). De fato, foi 
uma época de grande convulsão no país; fo-
ram momentos difíceis que o país atravessou, 
quando prestes a deflagrar a revolução, como 
aconteceu, conforme tomamos conhecimento.

Assim, contamos um pouco mais da histó-
ria da nossa Igreja, em Cabo Frio. Aguardemos 
pois, nosso próximo relato. Fiquemos na Paz 
do Senhor e com as bênçãos de Nossa Mãe 
Santíssima, Maria. Amém!.

X L

01- São José Operário 

02- Santo Atanásio 

03- São Filipe 

04- São Ciríaco 

05- Santo Ângelo 

06- São Domingos Sávio 

07- Santo Agostinho Roscelli 

08.- São Vítor 

09- São Pacômio 

10- Damião de Molokai 

11- Santo Inácio de Lácomi 

12- São Pancrácio 

13- Nossa Senhora de Fátima 

14- São Matias 

15- Santo Isidoro Lavrador 

16- São João Nepomuceno 

17- São Pascoal Baylon 

18- São Félix de Cantalício 

19- São Pedro Celestino 

20- São Bernardino de Sena 

21- Manuel G. Gonzáles e 
Adílio Daronch  
Bem-aventurado 

22- Santa Rita de Cássia 

23- São João Batista de Rossi 

24- Santo Antônio Maria 
Claret 

25- Santa Maria Madalena de 
Pazzi 

26- São Filipe Néri 

27- Santo Agostinho da 
Cantuária 

28- São Germano de Paris 

29- Santa Úrsula 
Ledochowska 

30- Santa Joana d’Arc 

31- São Félix de Nicósia

Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus:
- Dizem-me que estarei sendo enviado à Terra amanhã... 
Como vou viver lá, sendo assim pequeno e indefeso?

E Deus disse:
- Entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. 
Estará lhe esperando e tomará conta de você.

Criança:
- Mas diga-me. Aqui no Céu eu não faço nada a não ser 
cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. 
Serei feliz lá?

Deus:
- Seu anjo cantará e sorrirá para você... a cada dia, a cada 
instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz.

Criança:
- Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não 
conheço a língua que as pessoas falam?

Deus:
- Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a 
falar.

Criança:
- E o que farei quando eu quiser Te falar?

Deus:
- Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar.

Criança:
- Eu ouvi que na Terra há homens maus. Quem me prote-
gerá?

Deus:
- Seu anjo lhe defenderá mesmo que signifique arriscar sua 
própria vida.

Criança:
- Mas eu serei sempre triste porque eu não Te verei mais.

Deus:
- Seu anjo sempre lhe falará sobre Mim, lhe ensinará a ma-
neira de vir a Mim, e eu estarei sempre dentro de você.

 Nesse momento havia muita paz no Céu, mas as 
vozes da Terra já podiam ser ouvidas.

A criança, apressada, pediu suavemente:
- Oh! Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por 
favor, o nome do meu anjo.

E Deus responde:
- Você chamará seu anjo ... Mãe !

Homenagem às mães

01 – Domingo da Misericórdia
02 – 5ª Semana do Seminário de Vida no Espírito 
– Tema: “Doutrinas não cristãs”
03 – Reunião com os coordenadores
09 – 6ª Semana do Seminário de Vida no Espírito 
– Tema: “Cura Interior”
14 – Vigilia
15 – Encontro Vicarial de Formação do Ministé-
rio das Artes - Local : Paróquia de São Pedro da 
Aldeia

16 – 7ª Semana do Seminário de Vida no Espírito 
– Tema: “Espírito Santo” 
17 – Reunião de serviço com todos os servos
22 – Kairós na Casa de Retiro JMJ
23 – 8ª Semana do Seminário de Vida no Espírito 
– Tema: “Fraternidade” 
29 – Formação Ministério de Oração Por Cura e 
Libertação na Casa de Retiro JMJ
30 – 9ª Semana do Seminário de Vida no Espírito 
– Tema: “Frutos do Espírito Santo”

Agenda de eventos da RCC
Em maio, a Renova-

ção Carismática Católica 
(RCC) de Cabo Frio dá 
continuidade ao Seminário 
de Vida no Espírito iniciado 
no mês de março.

Além disso, realiza uma 
série de atividades, tais 
como reuniões, Encontro 
Vicarial de Formação do 
Ministério das Artes e um 
kairós.

“No teu parto guardaste a 
virgindade e na tua dormição 
não abandonaste o mundo, 
ó Mãe de Deus; alcançaste a 
fonte da vida. Tu que conce-
beste o Deus vivo e que, pelas 
tuas orações hás de livrar as 
nossas almas da morte” (Tro-
pário da festa da Dormição, 
15 de Agosto). Este trecho 
faz parte da liturgia bizantina 
e nos remete a este dogma, o 
qual dá título à padroeira de 
nossa cidade, Nossa Senhora 
da Assunção e, a partir dele, 
podemos observar a impor-
tância que tem para todos nós, 
fieis devotos e crentes na inter-
cessão de Maria junto ao seu 
filho, Jesus.

Este dogma, solenemen-
te proclamado pelo Papa Pio 
XII, no dia 1 de novembro de 
1950, na Constituição Mu-
nificentissimus Deus, se refere 
à Assunção de Maria – Mãe 
de Deus e nossa. Ou seja, de-
pois de encerrado seu curso de 
sua vida terrena, a Santíssima 
Virgem Maria foi elevada em 
corpo e alma à glória celestial, 
“onde já participa da glória da 
ressurreição do seu Filho, an-
tecipando a ressurreição de to-
dos os membros de seu povo” 
(C.I.C. § 508). 

Assim, nas palavras de 
Pio XII: “Teu corpo é santo 
e cheio de glória. Nas homi-
lias e orações para o povo na 
festa da Assunção da Mãe de 
Deus, santos padres e grandes 
doutores dela falaram como 
de uma festa já conhecida e 
aceita. Com a maior clareza 
a expuseram; apresentaram 
seu sentido e conteúdo com 
profundas razões, colocando 

especialmente em plena luz o 
que esta festa tem em vista: 
não apenas que o corpo morto 
da Santa Virgem Maria não 
sofrera corrupção, mas ainda o 
triunfo que ela alcançou sobre 
a morte e a sua celeste glorifi-
cação, a exemplo de seu Uni-
gênito, Jesus Cristo.” (AAS 
42[1950],760-762.767-769).

A Assunção de Nossa Se-
nhora não se encontra explici-
tamente na Sagrada Escritu-
ra, mas foi transmitida pelos 
cristãos oralmente e escrita 
por séculos, tendo todos estes 
argumentos e reflexões dos 
santos padres apoiado-se fun-
damentalmente nas Sagradas 
Escrituras. Estas como que 
põem diante dos olhos a Santa 
Mãe de Deus profundamen-
te unida a seu Divino Filho, 
participando constantemente 
de seu destino. 

Em relatos encontrados 
nos escritos de vários Santos 
Papas e Doutores da Igreja, 
dos primeiros séculos e relata-
dos no Concílio geral de Cal-
cedônia, em 451, além de São 
João Damasceno, referem-se à 
“dormição” de Nossa Senhora 
(como foi chamado sua morte) 
como suave e assistida por vá-
rios discípulos, dentre eles São 
Dionísio, que narrou os fatos. 
Contam que os Apóstolos fo-
ram levados para Jerusalém na 
noite anterior ao desenlace de 
Nossa Senhora. O Apóstolo 
São Tomé chegou três dias 
depois e pediu para ver seu 
corpo. Quando retiraram a 
pedra do túmulo, este já não 
se encontrava lá. Os Anjos re-
tiraram seu corpo imaculado e 
o transportaram ao céu. 

São João Damasceno, entre 
todos o mais notável prega-
dor desta tradicional verdade, 
compara a Assunção em corpo 
e alma da Mãe de Deus com 
seus outros dons e privilégios. 
Assim ele declarou: “Convinha 
que aquela que guardara ilesa 
a virgindade no parto conser-
vasse seu corpo, mesmo depois 
da morte, imune de toda cor-
rupção. Convinha que aquela 
que trouxera no seio o Criador 
como criancinha fosse morar 
nos tabernáculos divinos. Con-
vinha que a esposa, desposada 
pelo Pai, habitasse na câmara 
nupcial dos céus. Convinha 
que, tendo demorado o olhar 
em seu Filho na cruz e recebido 
no peito a espada da dor, ausen-
te no parto, o contemplasse as-
sentado junto do Pai. Convinha 
que a Mãe de Deus possuísse 
tudo o que pertence ao Filho e 
fosse venerada por toda criatura 
como mãe e serva de Deus”.

São Germano de Constan-
tinopla afirma ainda que: “Tu, 
está escrito, surges com beleza 
(Sl 44,14); e teu corpo virgi-
nal é todo santo, todo casto, 
todo morada de Deus; de tal 
forma que ele está para sempre 
bem longe de desfazer-se em 
pó; imutado, sim, por ser hu-
mano, para a excelsa vida da 
incorruptibilidade. Está vivo 
e cheio de glória, incólume e 
participante da vida perfeita”.

Por este motivo, assim 
como a gloriosa ressurreição 
de Cristo, era parte essencial 
e o último sinal desta vitória, 
assim também devia ser inclu-
ída a luta da santa Virgem, a 
mesma que a de seu Filho, pela 
glorificação do corpo virginal.

Assunção – Maria, Kóimesis
elevada aos céus de corpo e alma pelos anjos de Deus

Confira a programação:
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Mais fotos destes eventos estão disponíveis no site www.pnsassuncao.org.br/multimidia/galeria-de-fotos

Eventos paroquiais do mês de abril

Vamos colorir?

Ca
ça

 P
al

av
ra

s ASSUNTA - BENDITA - CASTÍSSIMA 
IMACULADA - INTERCESSORA - MÃE 

MARIA - RAINHA - SANTÍSSIMA - VIRGEM

• O Vigário Paroquial, Padre Ricardo 
Mota, participou do Programa “À Luz da 
Fé”, com a apresentadora Cida Lopes. 
O programa, que teve como temas a 
Quaresma e a Semana Santa, pode ser 
visto no site oficial da Paróquia: 
www.pnsassuncao.org.br/multimidia.

• A Semana Santa também foi 
tema do dia de recolhimento 
realizado pela Pastoral 
Litúrgica. O evento foi aberto 
a toda a comunidade e teve 
como objetivo preparar os fieis 
para a vivência desse período 
importante para a Igreja.

• A Iniciação Cristã Infantil, antiga Catequese realizou a 
entrega da Palavra de Deus para as mais de 130 crianças que 
compõem o período inicial de preparação para a Primeira 
Comunhão. A entrega 
visa a proporcionar 
aos pequenos cristãos 
uma vivência da Palavra 
de Deus desde seus 
primeiros passos na 
Catequese.

• Dom Alano ao lado dos jovens da Paróquia de 
Nossa Senhora da Assunção que participarão da 
Jornada Mundial da Juventude com o Papa Bento XVI, 
no mês de agosto, em Madri.

• Páscoa no Programa 
“Comunidade Total”

A jovem Gabriela Dutra foi 
a ganhadora do sorteio 
de Páscoa do Programa 
Comunidade Total, da Rádio 
Ave Maria FM. O prêmio foi 
uma cesta com produtos 
típicos de Páscoa. O Programa 
vai ao ar de segunda a sexta-
feira, das 14h às 17h.

Nossa Senhora é...

Temas como a San-
ta Ceia, imagens de 
Nossa Senhora e de 

santos são alguns esculpi-
dos em placas de cobre pelo 
artista plástico cabofriense 
Ruy Soares. Depois de muito 
tempo residindo em Campos 
dos Goytacazes, Ruy está de 
volta à sua cidade natal, tra-
zendo com ele toda a arte 
que despertou enquanto es-
teve fora.

Além dos temas religio-
sos, também é possível en-
contrar em seu atelier placas 
que mostram casarios anti-
gos, fazendas, usinas e ou-
tros, em tamanhos diversos, 
mas sempre com uma ex-
pressão marcante.

Ruy trabalhou como açou-
gueiro até seus 42 anos e, até 
então, não imaginava que a 

arte fosse um dia ocupar todo 
esse espaço em sua vida. Seu 
único contato com a arte não 
tinha passado de modestas 
ajudas que oferecia à sua es-
posa na elaboração de painéis 
para as escolas onde ela traba-
lhava como professora.

Depois que deixou o ofí-
cio de açougueiro, passou por 
outras ocupações, entre elas a 
de comerciante. Ao ficar vi-
úvo, fechou o comércio e viu 
na arte uma maneira de ca-
nalizar suas emoções diante 
da ausência da esposa. “No 
começo, funcionava apenas 
como terapia. Só queria co-
locar a emoção para fora, 
pois comecei a entrar em 
depressão”, conta o artista.

Foi quando Ruy começou 
a produzir mais intensamen-
te, chamando a atenção do 

filho e dos amigos. A pri-
meira exposição veio com 
grande surpresa. “Enquanto 
fiz uma viagem, meu filho 
e um amigo organizaram 
uma exposição das obras 
que eu já tinha produzido. 
Quando cheguei, fui sur-
preendido com a exposição 
montada”.

Fazer exposições não é o 
que mais interessa a esse ar-
tista, apesar de já ter partici-
pado de mais de 300, em sua 
maioria no estado do Rio de 
Janeiro. “O que gosto mesmo 
é de fazer as minhas peças. 
É isso que me dá satisfa-
ção”, finaliza Ruy.

Algumas de suas obras es-
tarão em exposição durante a 
Festa da Padroeira de Cabo 
Frio, Nossa Senhora da As-
sunção, no mês de agosto.

Emoção em chapas de cobreEmoção em chapas de cobre

Ruy Soares com algumas de suas obras de arte
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A Pastoral do Dízimo felicita os aniversariantes e roga a Deus que 
continue derramando graças e bênçãos sobre todos! PARABÉNS!

Aniversariantes do mês

Esta é uma receita tradicional da 
família paroquiana Póvoas Ribeiro

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

Ingredientes:
-2 copos de farinha de trigo
- 2 copos de açúcar refinado
- 1 xícara de leite
- 150 g de manteiga
- 6 ovos
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Para cobertura: caldo de uma laranja 
e açúcar cristalizado

Modo de preparo:
Bata o açúcar com a manteiga; junte 
as gemas; bata bem. Peneire a fari-
nha e o fermento e, por último, junte 
o leite e as claras bem batidas. Leve 
ao forno em tabuleiro untado com 
manteiga. Depois de assado, ponha 
por cima do bolo um copo de caldo 
de laranja com um pouco de açúcar. 
Corte em pedaços e passe em açúcar 
cristalizado.

Amor 
aos pedaços

A nomofobia é uma termino-
logia psiquiátrica nova, que 
se refere à pessoa que apre-

senta pânico quando ocorre uma si-
tuação na qual fica sem os aparelhos 
de comunicação, sendo o celular o 
mais comum nesses casos.

Com o celular, contrabalança-
mos a desagradável tarefa de lidar 
com a solidão. Com ele temos a 
possibilidade de estarmos sempre 
em contato com alguém, não pre-
cisamos mais suportar a solidão. 
Falando em pânico, em termos de 
fenômenos psíquicos, a nomofobia é 
uma das vertentes da chamada sín-
drome do pânico. 

A síndrome do pânico se apre-
senta de várias formas: medo de 
multidão, medo de lugares fecha-
dos, medo de ficar sozinho, etc.

É preocupante observar que a 
demanda por prazer não permite 
mais que ninguém fique triste sem 
receber o rótulo de depressivo: ne-
nhuma criança pode ser agitada, ter 
energia em excesso que é conside-
rada hiperativa. Agora presencia-
mos o medo da solidão, da falta de 
contato ser transformada em nomo-
fobia. Ou seja, alguns sentimentos 
são intoleráveis para nossa atual 
sociedade, tudo que se distancie da 
obtenção de prazer é considerado 
indesejável, passível de ser elimina-
do. Ninguém mais precisa enfren-
tar sentimentos desagradáveis; e o 
sistema laboratorial/farmacológico 
vem se mostrando altamente eficaz 
na tentativa de ocultar tais emo-
ções; e com a solidão não poderia 
ser diferente.

Quando a me-
dicina psiquiá-
trica transforma 
esses sentimen-
tos, antigamente 
enfrentados com 
mais suportabili-
dade, em doença, 
ela está alterando 
o status de uma 
experiência que 
antes era passível 
de ser enfrentada, em algo total-
mente desajustado, indesejado, que 
deve ser evitado a todo custo. Es-
tão elevando as angústias da cultura 
ao nível de doença, passível de ser 
eliminada. Sempre para nos afastar 
das insatisfações e, assim, nunca nos 
distanciarmos do prazer, que como 
foi dito, é o sentimento que gover-
na nossos dias. Algo que no tempo 
de nossas avós era suportado sem os 
subterfúgios farmacológicos hoje é 
visto como moléstia, e deve ser eli-
minado, mesmo que tenhamos que 
lançar mão das drogas lícitas, em-
baladas em caixas de papelão, ven-
didas em drogarias com o nome de 
remédio.

A nomofobia é um exemplo tí-
pico dessa transformação. Uma lei-
tura equivocada do mal estar da so-
lidão, da dificuldade em lidar com 
as angústias da vida. Então, na ver-
dade, a chamada nomofobia, nada 
mais é do que a dificuldade que as 
pessoas têm de lidar com a solidão, 
ficar sem contato, já que a verdadei-
ra função dos aparelhos de comuni-
cação é não deixar que as pessoas se 
sintam sozinhas. Quando falamos 

de nomofobia, podemos entender 
como uma incompetência em lidar 
com a falta, com a falta do outro, 
com a falta das pessoas que são im-
portantes para nós.

Essa é a leitura que nós, como 
psicólogos, fazemos desse sintoma, 
uma leitura diferente da medicina 
psiquiátrica; uma visão baseada na 
teoria psicanalítica freudiana. Vale 
lembrar que também diferente é o 
plano de tratamento, que é focada na 
cura pela palavra, em oposição à cura 
pela administração de substâncias 
sintéticas, proposta pela medicina.

Estamos atravessando um mo-
mento de nossa sociedade onde o 
prazer está sendo colocado em pri-
meiro lugar, é a exibição explícita 
do prazer. Haja visto a banalização 
dos apelativos sexuais. Ficar sozi-
nho não acompanha essa dimensão 
do prazer. Por isso a necessidade de 
eliminar essa experiência. 

É sempre importante dizer: a 
angústia em si não é uma doença, 
faz parte da natureza humana. Te-
mos que aprender a lidar com ela.

Equipe do projeto Simples-Mente

01 – Zuleica Alves de Oliveira, Giselle da Silva Lessa
02 – Guilhermina Meirelle dos Santos, Maria da Conceição Alves Valentim,   
 Maurício de Azevedo Mureb, Ricardo de Pádua Granjeiro,    
 Bernardo Santa Rosa Nogueira Bernardo, Matheus Franklin da Silva Campos
03 – Maria Therezinha dos S. Trindade, Sandra Barroso Mota,    
 Maria de Fátima Bezerra V. Santos, José Carlos da Conceição
04 – Maria Paula Leire Lopes, Ignes Freitas da Silva, Edelberto Lima, Ione Maria  
 Costa Fernandes, Antônio Rodrigues Moreira, Raquel de Mattos Pereira
05 – Maria da Conceição Aragutti Mônica, Maria Elena Otrauto de Britto,   
 Leir Assunção Trindade Medeiros, Francisca F. Jotha de Souza,   
 Priscila Fernandes Viana, Adriana do Nascimento Medeiros
06 – Gicélia Mello Garcia Conceição, Hilceli Souza Santa Rosa, Jorge Osmar Tesser  
 da Costa, Márcio Rodrigues Braga, Giselly Souza dos Santos
07 – Cristiano Novaes de Sales, Thereza Machado S. Gaudie Ley, Lucilene Augusto  
 da Cunha Araújo, Bruno Mattos de Miranda, Rodrigo Lima de Souza
08 – Maria Francisca Mureb Quezada, Alcir Francesconi, Miguel de Freitas Duarte,  
 Maria das Graças Soares Pimentel
09 – Neirinha dos Santos Tardelli, Marina José Trindade
10 – Paulo Roberto Souza da Rocha, Dácio Pereira de Souza Filho, Gilberto Vieira  
 da Cunha Júnior, Rodrigo Martins Ribeiro, Nathália Barcelos Oliveira
11 – Cilésio Luiz Coelho, Willian Jorge Ribeiro Jesus
12 – Nelson Pimenta de Oliveira, Sônia Maria Ferreira de Almeida,   
 Cristina de Lourdes Lousada Ribeiro,  Willian Jorge Ribeiro de Jesus Junior
13 – João Vinusto de Mesquita, Maria de Fátima Valentim Alberto,   
 Giulio Antônio Tola
14 – Liberato Colonese, Márcio Alves Pimentel
15 – Luiz Xavier e Simone
16 – Maria Ruth da Cunha Schneider
17 – Lurdes Faria dos Santos, Nilton Lopes, Vilma Mello de Souza
18 – Líbia Mureb Azevedo, Maria Auxiliadora Mureb Santos,    
 Adeilce Roberta de Souza Gama Carvalho
19 – Maria do Rosário Pires Barbosa, Marlene da Silva,    
 Maria Eunice Araújo dos Santos, Jozinete da Cruz Martins
20 – Heloísa Helena Ferreira de Castro, Maria do Carmo da Fonsêca
22 – Edilma da Guia Almeida, Marina Francisconi da Fonsêca
23 – Maria Inês Ferreira Machado, Raquel Macedo Contrucci,    
 Mariza Pereira da Silva de Lima, Vânia da Silva Rosa
24 – Maria Auxiliadora Touma, Laura Rodrigues dos Santos
25 – Lenir Rodrigues Cavadinhas, Maria das Graças Sodré Reis,    
 Maria Auxiliadora Moraes Jotta
26 – Sebastião Quintiliano da Silva, Rivaldo Miranda Felizardo
27 – Sebastião Cardoso Simas, Anna Maria Pereira de Souza,    
 Cláudia Pereira Gonçalves
29 – Roberto Caruso Cavalaro, Sebastião da Silva Freitas, Marcelo da Costa Ferreira
31 – Lúcio Mauro Alves, Teresa Cristina Rodrigues dos Reis

31 de maio: combate ao tabagismo

O Dia Mundial sem Tabaco, 31 de maio, 
é celebrado anualmente pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) com o objetivo 
de reforçar, em todas as partes do planeta, o 
controle do tabagismo, considerado por esta 
instituição a principal causa de morte evitá-
vel em todo o mundo. 

A OMS estima que um terço da popu-
lação mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 
milhões de pessoas (entre as quais 200 mi-
lhões de mulheres), sejam fumantes. 

O total de mortes devido ao uso do tabaco 
atingiu 4,9 milhões de mortes anuais, o que 
corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. 
Caso as atuais tendências de expansão do seu 
consumo sejam mantidas, esses números au-
mentarão para 10 milhões de mortes anuais 
por volta do ano 2030, sendo metade delas 

em indivíduos em idade produtiva (entre 35 
e 69 anos) (WHO, 2003).

A Pastoral da Sobriedade da Paróquia 
Nossa Senhora da Assunção promoverá, de 
28 a 31 de maio, atividades de combate ao 
fumo.

Programação:

Dias 28 e 29 – sábado e domingo – após 
as Santas Missas: panfletagem e conscienti-
zação 

Dia 30 – segunda-feira – às 19h, no salão 
paroquial: palestra sobre tabagismo, com o 
coordenador Arquidiocesano da Pastoral da 
Sobriedade, Gilberto Nelson Waschburger 

Dia 31 – terça-feira - Missa pelo Dia In-
ternacional de Combate ao Fumo

Comunidade Maranathá aceita doações
A unidade Búzios da Comu-

nidade Maranathá completou 
cinco meses de funcionamento 
e atualmente atende 21 inter-
nos, que estão passando pelos 
12 passos da Sobriedade (admi-

tir, confiar, entregar, arrepender-
se, confessar, renascer, reparar, 
professar a fé, orar e vigiar, ser-
vir, celebrar e festejar). 

A unidade aceita doações 
de material de higiene pesso-

al, produtos de limpeza e ali-
mentos. Mais informações com 
o coordenador da Pastoral da 
Sobriedade da Paróquia Nossa 
senhora da Assunção, Aguinor, 
pelo telefone: (22) 8801-7078



Tel.: (22) 2645-6331

Celebrações da Semana Santa na paróquia
Mais uma vez a Se-

mana Santa foi 
vivida intensa-

mente em nossa Paróquia. 
No Domingo de Ramos, 
a Santa Missa iniciou na 
Igreja de São Pedro, na 
Gamboa, seguindo em pro-
cissão até a Igreja Matriz 
Auxiliar. Na segunda e na 
terça-feira, foram celebra-
das as Santas Missas Ma-
tinais. Na quarta-feira, os 
fieis se reuniram no Lar-
go de São Benedito para a 
Procissão de Nossa senho-
ra das Dores e a meditação 
das sete Dores de Maria nas 
ruas do bairro da Passagem.

Na Quinta-feira santa, foi 
celebrada a Missa Solene da 
Santa Ceia do Senhor, com 
a cerimônia do Lava-Pés; e 
transladação do Santíssimo 
Sacramento para a Igreja Ma-
triz histórica onde houve Vi-
gília eucarística durante toda 
a noite. A Sexta-feira iniciou 
com a Procissão do Encontro 
e pregação com Padre Nel-
son. À tarde, a Celebração da 
Cruz e exposição da imagem 
do Senhor Morto, que foi se-
guida em procissão. À noite, 
os fieis acompanharam a tra-
dicional encenação da Paixão 
de Cristo, no Largo de Santo 
Antônio.

Na noite do Sábado San-
to, houve solene celebração 
da Vigília Pascal, Santa 
Missa da Ressurreição do 
Senhor, com Bênção do 
Fogo e da Água Batismal, 
com Batismo e Crisma dos 
Catecúmenos; e, em se-
guida, a Procissão de Jesus 
Ressuscitado, que seguiu a 
Capela de Nossa Senhora 
da Guia, onde houve louvor 
e Adoração ao Santíssimo 
Sacramento.

As Santas Missas marca-
ram o Domingo de Páscoa; 
uma delas presidida pelo 
Arcebispo Dom Frei Alano 
Maria Pena.

Missa e Procissão de Ramos

As Sete Dores de Maria

Carlos Garrido/Pascom

Cerimônia do Lava-Pés

Procissão do Encontro
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Exposição da imagem do Senhor Morto Celebração da Cruz

Pregação de Pe. Nelson Missa de Páscoa presidida pelo Bispo Dom Alano

Mais fotos destes eventos estão disponíveis no site www.pnsassuncao.org.br/multimidia/galeria-de-fotos

Vânia Maria/Pascom

Camila Pessanha/Pascom Camila Pessanha/Pascom

Camila Pessanha/Pascom
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