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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.

O trabalho de mon-
tagem desta edição foi 
acompanhado de um gran-
de sentimento de saudade, 
pois um amigo de todos 
nós, o Padre José Júlio, nos 
deixou. Diante dessa notí-
cia, preparamos uma ho-
menagem a esse sacerdote, 
um dos grandes impulsio-
nadores da Comunicação 
em nossa Paróquia.

 A coluna de Arte e Cul-
tura também vem em for-
ma de homenagem a um 
paroquiano que nos dei-
xou: fala da obra do escri-
tor José Casimiro, que não 
escondia seu grande amor 
por Cabo Frio.

As diversas vocações 
vividas na Igreja também 
são temas deste mês. O 
primeiro domingo é o dia 
das vocações aos ministé-
rios ordenados (sacerdotais 
e diaconais). No segundo 
domingo temos o Dia dos 
Pais, em que também se 
comemora o dia da voca-
ção matrimonial. No tercei-
ro, recordamos a vocação 
à vida consagrada, e no 
quarto domingo, Dia do 
Catequista, comemora-se a 
vocação do cristão leigo na 
Igreja.

A cidade este mês co-
memora o dia de sua Pa-
droeira, Nossa Senhora da 
Assunção e trazemos as 
informações sobre a festa e 
toda a programação.

Que o Senhor nos ilumi-
ne e nos ajude a descobrir, 
a cada dia, a beleza da vida 
cristã e do chamado que 
Deus nos faz para as diver-
sas vocações e, em espe-
cial, para sermos santos!

Tanto no Catecismo da 
Igreja Católica como em toda 
a Sagrada Escritura, aprende-
mos que “a paternidade divi-
na é a fonte da paternidade 
humana” e que aí está o “fun-
damento da honra devida 
aos pais”. 

No quarto Mandamento, 
Deus diz: “Honrar pai e mãe”. 
E São Paulo nota que este é 
o primeiro mandamento que 
vem acompanhado de uma 
promessa: “Honra teu pai e 
tua mãe, para que sejas feliz e 
tenhas vida longa sobre a ter-
ra” (Dt 5,16; Ex 20,12; Ef 6,2). 

No Livro do Eclesiástico, 
Cap. 3, é evidenciada a im-
portância dos pais na vida 
dos filhos, da autoridade que 
Deus lhes confiou e a neces-
sidade dos filhos serem obe-
dientes a eles: “Ouvi, meus 
filhos, os conselhos de vosso 
pai, segui-os de tal modo que 
sejais salvos” (Eclo 3,2).

Diz também o Eclesiásti-
co: “Meu filho, ajuda a velhice 
do teu pai, não o desgoste 
durante a vida” (v. 14).

 “Quem honra seu pai 
achará alegria em seus filhos, 
será ouvido no dia da oração” 
(v. 5 e 6). 

 “Quem honra seu pai go-

zará de vida longa... (v.7). 
“Honra teu pai por teus 

atos, tuas palavras, tua paci-
ência a fim de que ele te dê a 
sua bênção... a fim de que ele 
te dê a sua bênção e que esta 
permaneça em ti até o teu úl-
timo dia “ (V. 9 e10). 

Diz ainda o Eclesiástico 
que: “A bênção do pai forta-
lece a casa de seus filhos, a 
maldição de uma mãe a arra-
sa até os alicerces” (v.11).

 “Se seu espírito desfalecer 
sê indulgente, não o despre-
zes porque te sentes forte, 
pois tua caridade para com 
o teu pai não será esquecida” 
(v. 15).

O outro lado da realidade, 
porém, é que os pais também 
têm defeitos. O Senhor sabe 
que há pais terríveis: alguns 
bêbados, outros drogados, 
criminosos, adúlteros, etc... 
Mas, é por isso mesmo, que 
oferece aos filhos três belas 
recompensas (cf. Eclo 3, 16) 
para aqueles que, na carida-
de e na paciência, por amor 
a Ele, os suportarem, mesmo 
com os seus defeitos.

(Baseado no texto “hon-
rar o pai é honrar a Deus”,  
do Prof. Felipe Aquino – 
www.cancaonova.com)

Dia dos Pais: honrar o pai é 
honrar a Deus 4 de agosto - 

Dia do Padre: 
pai de uma 
comunidade 
inteira

Padre,
Sua tarefa é continuar a 

missão de Jesus Cristo, o úni-
co e eterno sacerdote. A vida 
simples e a simplicidade dos 
ensinamentos de Jesus Cris-
to são o fundamento do seu 
ministério, único parâmetro 
e exemplo a seguir.

Ser Padre é ser candeeiro, 
trazendo para as escuridões 
da história humana as luzes 
que clareiam e aquecem os 
caminhos dos peregrinos de 
um novo tempo.

 Ser Padre é ser media-
dor, religando as rupturas en-
tre céu e terra para construir 
uma única realidade, que é o 
mundo da fraternidade.

 Ser padre é ser “pai” de 
uma comunidade inteira. 
Como tal, é o homem da Pala-
vra de Deus, da Eucaristia, do 
perdão e da bênção; exem-
plo de humildade, penitên-
cia e tolerância; o pregador e 
conversor da fé cristã.

Ser Padre é ser sacerdo-
te, intercedendo de joelhos 
e com humildade para que 
nunca se rompam os laços 
que unem a humanidade a 
seu Senhor.

 Ser Padre é ser servidor, 
buscando, com força e co-
ragem, lutar as batalhas das 
corrupções sociais e políticas 
com as bandeiras da profecia 
e da solidariedade.

(Baseado no texto de Pe. 
Antônio S. Bogaz e Márcio 
Alexandre Couto) 

A Pastoral dos Surdos nas 
paróquias de Cabo Frio e São 
Pedro da Aldeia está promo-
vendo ações de inclusão des-
ses irmãos nas atividades pa-
roquiais, como retiros, Santas 
Missas e a Iniciação Cristã.

Em Cabo Frio, na Paróquia 
de Nossa Senhora da Assun-
ção, as transmissões das San-
tas Missas e do Angelus pela 
TV são feitas com tradução 
em LIBRAS (Linguagem Bra-
sileira de Sinais – atualmen-
te LSB). A Pastoral pretende, 
ainda, ampliar o público de 
surdos pela TV e oferecer, na 
comunidade, cursos de Intro-
dução à LSB para ouvintes, 
apoiados pela intérprete Tâ-
nia Passos.

Os interessados em parti-
cipar desta Pastoral em Cabo 
Frio devem entrar em conta-
to com a secretaria paroquial 
pelo telefone (22) 2643-0082.

Em São Pedro da Aldeia, a 
Pastoral existe há sete anos e 
conta com a presença de sete 

irmãos surdos e outros sete 
intérpretes, dentre outros, so-
mando 18 membros. 

A pastoral de Surdos de 
São Pedro da Aldeia se reúne 
sempre às segundas-feiras às 
19h nas salas de catequese 
da Paróquia. As responsáveis 
pelo trabalho são: Valdete de 
Souza e Flávia Serpa, junto a 
elas está o Coord. Surdo Thia-
go de Souza Marques. As Mis-
sas sinalizadas na Paróquia de 
São Pedro são sempre aos do-
mingos às 20h. Outras infor-
mações sobre a pastoral e seu 
trabalho estão disponíveis 
pelo telefone: (22) 2627-0655

Encontro aborda a mis-
são dos surdos na Igreja

Vários assuntos em torno 
da participação dos surdos na 
Igreja foram apresentados no 
Encontro de Surdos no Vica-
riato Lagos, realizado no dia 
24 de julho, na Paróquia de 
São Pedro. 

Na ocasião, surdos de ou-
tras denominações somaram 
forças à iniciativa da Pastoral 
e participaram de todo o en-
contro. Ao todo foram 20 sur-
dos participantes. 

As atividades começaram 
com a Missa presidida pelo 
padre Jadilson (vigário paro-
quial) e contaram com apoio 
dos intérpretes para a tradu-
ção. Em seguida acontece-
ram atividades em torno dos 
temas do encontro: A missão 
do Surdo na Igreja e Deus em 
primeiro lugar.

No encontro foram desta-
cadas algumas dificuldades 
quanto ao seu relacionamen-
to religioso e social como, 
por exemplo: a falta de intér-
pretes para sua integração 
com os ouvintes, a falta de 
sacerdotes que saibam a Lin-
guagem Brasileira de Sinais, 
problemas pessoais e outras 
situações que tornam a pre-
sença do surdo mais difícil na 
igreja.

Pastoral dos Surdos promove 
inclusão na Igreja do Vicariato Lagos

Pastoral de Cabo Frio e de São Pedro da Aldeia no encontro de surdos do Vicariato

Fotos: PascomFoto: Internet
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Adeus ao Padre José Júlio
Fotos: Pascom

Vocação: chamado de Deus

Vocação Laical
É a vocação de todo ba-

tizado, e tem sua origem nos 
sacramentos do batismo e da 
crisma. Sua missão é formar 
comunidade, participar com fi-
delidade na construção de um  
mundo novo, testemunhando 
sua fé,  transformar o mundo e 
melhorar a qualidade de vida 
das pessoas, assumindo uma 
profissão específica.. É uma for-
ma mais livre de se consagrar a 
Deus, vivendo no mundo. São 
os portadores do amor de Cris-
to no meio da família e da so-
ciedade, sinais visíveis de Jesus 

no lar, no trabalho,  políti-
ca, economia, órgãos pú-
blicos, educação, saúde, 
esportes, serviço liberal, 
nos Meios de Comunica-
ção Social e tantos outros 
espaços. O fiel cristão lei-
go pode ser solteiro (ca-
sar ou ficar solteiro é uma 
opção de vida), casado ou 
consagrado (de maneira 
individual ou num insti-
tuto secular masculino 
e feminino) no meio do 
mundo e são fermento na 
massa, sal e luz do mun-
do. 

Todo ser humano desem-
barca neste mundo vocacio-
nado a ser humano. Essa é 
a vocação primeira e funda-
mental da existência huma-
na. Os caminhos que lhe são 
propostos no decurso de sua 
trajetória devem conduzi-lo a 
tal meta. Apesar dos atalhos 
que ele encontra, à medida 
que seleciona o certo e o per-
corre, cresce interiormente e 
integra-se melhor na sua co-
munidade mediante o servi-
ço e o testemunho. Agosto é 
reservado pela Igreja no Brasil 
como mês vocacional. A cada 
domingo a Igreja reflete sobre 
uma vocação específica.

A palavra vocação vem 
do latim vocare que significa 
chamado. Vocação sempre 
indica um chamado de Deus, 
que quer confiar uma missão. 
Depois de ter chamado o ho-
mem para a vida, Deus torna 
a chamá-lo, porque há mui-
tas coisas que Ele deseja fazer 
no mundo através do homem. 
Todos nós somos chamados, 
de uma forma ou de outra. O 
chamado de Deus é sempre 
um desafio,  é a oferta divi-
na que exige uma resposta e 
compromisso com Deus e com 
o irmão. É convite pessoal que 
Deus dirige a cada um. Cada 

vocação é original, é fruto da 
liberdade, é um acontecimen-
to pessoal, único e incomuni-
cável, cuja finalidade primeira 
é a humanização da pessoa e 
o serviço do Reino.

Todo homem é chamado 
a decidir-se, a assumir os va-
lores descobertos em si e não 
poupar esforços para alcan-
çar os objetivos propostos. 
Muitos devem lutar duramen-
te para seguir sua vocação. “A 
Palavra de Deus não dispensa 
ninguém de pensar, de tatear, 
de buscar, de tomar decisões”. 
Ao sermos chamados a qual-
quer estado de vida (sacer-
dotal, religiosa, matrimonial) 
assumimos um compromisso 
específico com a comunidade 
humana, de ajudá-la a encon-
trar a felicidade. As capacida-
des e dons que temos devem 
estar voltados para as neces-
sidades dos outros. Quanto 
mais o homem está voltado 
para o outro, mais realizado e 
feliz será. O verdadeiro amor 
é o que busca a felicidade do 
outro e não a própria.

É necessário  permanecer 
atento a tudo, para perceber 
sua própria vocação. Seguir 
uma vocação é buscar incan-
savelmente uma resposta aos 
próprios anseios.

Vocação Religiosa
Chamado a doar a vida por 

uma causa e se consagrar a 
Deus numa Congregação ou 
Ordem Religiosa, assumindo 
os votos de pobreza, castida-
de e obediência, os religiosos 
e religiosas são os sinais visí-
veis do amor de Jesus Cristo 
pela sua Igreja e pelo mundo.

As congregações religio-
sas são mais de 800 (mascu-
linas e femininas), todas com 
um carisma específico, deixa-
do pelos fundadores. Há tam-
bém muitos Institutos de Vida 
Apostólica.

 As masculinas podem ser 
apostólicas -  inseridas  nas 

atividades da Igreja, no meio 
da sociedade e do mundo, 

atuam junto às paróquias, 
escolas, doentes, crianças, jo-
vens, migrantes, pobres...etc; 
e contemplativas - que repro-
duzem a dimensão de Cristo 
“orante”, chamadas a viverem 
nos mosteiros nos mais va-
riados estilos. A maioria das 
congregações tem padres e 
irmãos ou freis consagrados. 
Algumas têm exclusivamente 
irmãos.

 As congregações femini-
nas também podem ser ativas 
ou contemplativas. As Irmãs 
se consagram a Deus pelos 
votos e dedicam suas vidas 
ao carisma a que se sentiram 
chamadas.

Vocação  Presbiteral
 A vocação sacerdotal é um 

dom de Deus para a Igreja e 
para o mundo. Jesus Cristo 
continua chamando pessoas 
para darem continuidade à 
sua obra de amor, a constru-
ção do reino de Deus.

Os ministérios ordenados 
(Diaconado, Presbiterado e 
Episcopado) são recebidos 
pelo sacramento da ordem 
e se ratificam após a imposi-
ção das mãos do bispo. Todo 
ministro na Igreja é, antes de 
tudo, um servidor de Cristo, 
da comunidade e das Coisas 
divinas.

Os Diáconos: servem aos 
irmãos na comunidade cristã, 
assistem ao presbítero e ao 
bispo, são os anunciadores 
da Palavra, e realizam a ho-
milia.

Os Presbíteros ou sacer-
dotes: São chamados à fun-
ção de pastor de uma comu-

nidade. Nos tempos atuais os 
presbíteros são ordenados 
para serem colaboradores do 
bispo em sua missão pasto-
ral. Quando exercem a fun-
ção de pároco ou 
vigário assumem a 
responsabil idade 
de uma paróquia e 
devem desempe-
nhar os ofícios de 
ensinar, santificar e 
governar a comuni-
dade como seu real 
valor. O padre deve 
estar junto do povo, 
caminhar com ele a 
exemplo do Cristo, 
nas suas diversas re-
alidades.

O Bispo ou epís-
copo: é o ministro 
da Igreja consagra-
do para governar 
uma Diocese. É o le-
gítimo sucessor dos 
apóstolos e é consti-

tuído como princípio de fé e 
unidade de uma comunida-
de diocesana, sendo um sinal 
visível da presença de Cristo 
no meio da comunidade.

No dia 22 de julho, a 
Igreja se despediu do 
Padre José Júlio de Sou-
za, ex-sacerdote de nos-
sa Paróquia. Ele morreu 
aos 66 anos de idade, 
na Casa de Saúde São 
Vicente, no Centro de 
Maricá, de insuficiência 
cardíaca e hipertensão 
arterial.

Logo ao receber a 
notícia, paroquianos de 
Nossa Senhora da As-
sunção e amigos vindos 
de comunidades de toda 
a Região dos Lagos se di-

rigiram para Ma-
ricá, onde desde 
agosto de 2009 
ele era Pároco da 
Paróquia de Nos-
sa Senhora do 
Amparo. 

Padre José Júlio 
esteve à frente da 
Paróquia de Nos-
sa Senhora da As-
sunção durante o 
período de 16 de 
setembro de 2001 
a 3 de agosto de 
2009.

Ele nasceu em 
São Sebastião do 
Paraíba, no muni-
cípio de Cantaga-
lo, RJ, no dia 22 de 
abril de 1945, ten-
do seus pais, mais 
tarde, ido residir 
em Niterói.

Fez seus estu-
dos do 2º Grau 
(1964), Filosofia 
(1965 a 1967), no 

Seminário São José, em 
Niterói; em seguida fez 
Teologia, no Mosteiro de 
São Bento, no Rio de Ja-
neiro.

Incardinado na Arqui-
diocese de Niterói, em 
1971, foi ordenado Sa-
cerdote pelas mãos do 
Exmo. e Revmo. Sr. Dom 
Antônio de Almeida Mo-
raes Júnior, no dia 17 de 
dezembro de 1971, aqui 
em nossa Arquidiocese.

As exéquias foram ce-
lebradas no dia 23 pelo 

Arcebispo Dom Frei Ala-
no Maria Pena, OP; e o 
seu corpo foi sepultado 
na própria Igreja Matriz 
de Nossa Senhora do 
Amparo, em Maricá. 

Atuação na Igreja

Entre as funções exerci-
das pelo Pe. José Julio na 
Igreja estão: Vice-Reitor 
do Seminário Arquidioce-
sano São José (1972); Vi-
gário Coadjutor, na Cate-
dral de São João Batista, 
em Niterói (1973 a 1975); 
Reitor do Seminário Ar-
quidiocesano São José 
(1976 a 1979 e de 1990 a 
1991); Pároco da Paróquia 
São Domingos, em São 
Domingos, Niterói (1980 
a 1987); Professor no Se-
minário Arquidiocesano 
São José (1980); Professor 
no CPC-Curso de Pastoral 
Catequética, em Niterói 
(1980); Administrador Pa-
roquial da Paróquia São 
Lourenço, Niterói (1987 
a 1988); Pároco  da Paró-
quia São Lourenço(1988 
a 2001); Professor de Pas-
toral, no Mosteiro de São 
Bento, no Rio de Janeiro 
(1989); Professor no Insti-
tuto de Formação “Estrela 
da Evangelização” (1991); 
Membro nato do Conse-
lho Presbiteral (em 1991); 
Diretor Espiritual do Semi-
nário Maior e Confessor 
Ordinário do Seminário 
Menor – Seminário Arqui-

diocesano São José (1991 
a 1999); Suplente do Vi-
cariato Episcopal Niterói 
Norte (1998 à 2000); Di-
retor Espiritual Seminário 
São José (1999); Membro 
eleito do Conselho Pres-
biteral (2000); Suplente 
do Vicariato Episcopal 
Niterói Norte (2001); Pá-
roco da Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção, em 
Cabo Frio (de 16/09/2001 
a 03/08/2009); 12.12.2003 
à 16.06.2007 – Membro 
eleito do Conselho Pres-
biteral; Membro do Colé-
gio de Consultores (2004 
a 2005); Membro eleito 
do Conselho Presbiteral 
(2006 a 2007); Vigário 
Episcopal do Vicaria-
to Lagos (2007 a 2009); 
Membro eleito do Con-
selho Presbiteral (2010); 
e Pároco da Paróquia de 
Nossa Senhora do Am-
paro, em Maricá (desde 
04/08/2009).

Desenvolveu ainda as 
funções de Assistente Es-
piritual, por 6 anos, dos 
Ministros Extraordinários 
da Comunhão Eucarística 
(hoje MESC); membro da 
Coordenação de Pastoral 
da Arquidiocese de Nite-
rói; e membro da Comis-
são Arquidiocesana do 
Ministério Hierárquico.

(Fonte: www.arqui-
dioceseniteroi.org.br)

Ao Padre José Júlio nossa homenagem pelos 40 anos de 
abdicação, obediência e zelo pastoral à Igreja de Cristo.

Saudade
Eu bem que gostaria de 

escrever uma crônica bonita 
falando de amor como me 
pediram.

De relembrar a sua per-
manência entre nós durante 
alguns anos... Desse seu jeito 
introspectivo e muito sem 
jeito de entrar em nossas al-
mas sem se fazer notar... De 
sua maneira discreta de saber 
olhar e ouvir... De seu silên-
cio gritante cheio de amor 
e dor... De seu sorriso triste 
com nuances de despedidas 
nos seus olhos úmidos como 
nos seus últimos dias entre 
nós, quando estava para par-
tir,

Quando sentia e segurava 
no silêncio de suas orações, 
o seu pranto, a se formar lá 
dentro de seu íntimo, subin-
do veloz pelo seu peito, como 
um rio que nasce tranqüilo, 
percorre os vales da vida e 
deságua caudaloso de en-
contro aos braços abertos do 
mar querendo ardentemente 
ficar, mas sendo obrigado a 
partir...

Acontece que eu não es-
tou conseguindo me expres-
sar - porque eu só gosto de 
falar de amor e tenho que 
falar de despedida. E despe-
dida para mim rima com par-
tidas e adeus, que rima prin-
cipalmente com saudades, 
que juntos, rimam, lá fundo, 
com tristezas, amor e dor.

Porque, por mais que 
ainda nos doa a sua partida 
e intensa seja ainda a nossa 
perda, restarão sempre ves-
tígios de uma nova volta, em 
nossas lembranças e em nos-
sos corações.

Porque o dever de quem 
fica é perseguir e revalidar 
essa esperança, sem que 
seja obrigatoriamente uma 
consolação, mas uma perma-
nente ordem de esperança e 
continuação da vida.

(Tati Bueno)

Vocação na Igreja
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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

Pastoral da Aids
Segundas-feiras 
6h30min: café-da-manhã
Local: Hospital Dia 
(anexo ao HCE)

Pastoral da 
Terceira Idade
Quartas-feiras
14h: Reuniões
Local: Salão Social

Pastoral da 
Sobriedade
Segundas-feiras 
19h: Reuniões
Local: Salão Paroquial
Atividades pelo Dia 
Nacional de Combate ao 
Tabagismo:
Dias 27, 28 e 29: 
Panfletagem e 
conscientização nas 
Missas
Dia 29 - Missa pelas 
vítimas do tabaco, às 
7h30min, na Igreja 
Matriz Histórica.

EMM
26 a 28 - - Encontro 
Matrimonial Mundial
Contatos: 
Paulão e Graciana 
2647-4429
Wagner e Patrícia 
2647-4169
Leandro e Patrícia
2645-2415
Sérgio e Fátima 
2643-3576  

O Setor Lagos promo-
veu o tradicional Baile das 
Equipes de Nossa Senhora, 
no Tamoyo Esporte Clube. 

O evento, animado 
pela banda Mamute Music 
Show, aconteceu no dia 8 
de julho, e recolheu recur-
sos para o retiro anual.

Na ocasião, foi come-
morado o aniversário de 

Cristiane de Vítor, Casal 
Responsável do Setor La-
gos.

O Setor agradece a to-
das as instituições que 
apoiaram a realização do 
evento.

O retiro anual das Equi-
pes de Nossa Senhora 
acontecerá no mês de se-
tembro.

SANToS Do MÊS
Agosto

Equipistas realizam baile e preparam retiro

O tradicional baile reuniu as Equipes do Setor Lagos

CAIVIC promove encontros 
Continuam os mutirões pela Casa de Retiro 

Os cursilhistas do Se-
tor Cabo Frio continuam 
se reunindo para reali-
zar as obras de reforma 
e ampliação da Casa de 

Retiro Jesus, Maria e José. 
Quem quiser conferir o 
andamento das obras 
pode acessar as fotos no 
blog mccsetorcabofrio.

blogspot.com. Os interes-
sados em colaborar com 
doações devem entrar 
em contato  pelo tel: (22) 
9971-1570 (Alexandre).

Obras de reforma da casa de retiro

No dia 10, aproxima-
damente 215 crianças 
estiveram presentes no 
Encontro do livro 2, reali-
zado no Instituto Católi-
co de Educação e Cultura 
Mater Coeli. O evento reu-
niu as crianças do 2º ano 
da Iniciação cristã (cate-
quese infantil) das Paró-
quias Nossa Senhora da 
Assunção ( Cabo Frio) e 
da Paróquia Sagrado Co-

ração de Jesus (Arraial do 
Cabo).

Durante a atividade, 
as crianças conheceram  
os temas relacionados ao 
Querigma: Amor de Deus, 
pecado e salvação, con-
versão, entre outros. Toda 
animação foi promovida 
pelos grupos de perseve-
rança. O encontro contou 
com a presença de 55 ca-
tequistas.

Fotos: Vania Maria/Past. Liturgica

Foto:MCC

Retiros serão realiza-
dos em novembro

Já estão marcados 
para novembro os pró-
ximos retiros do MCC: o 
masculino será realizado 
nos dias 4, 5 e 6; e o femi-
nino nos dias 11, 12 e 13. 
Os interessados em parti-
cipar devem ficar atentos 
à abertura das inscrições. 
Ambos os retiros aconte-
cerão na Casa de Retiro 
Jesus, Maria e José. 

Os cursilhistas que vão 
trabalhar nesses encon-
tros participaram do cur-
so de responsáveis, reali-
zado no mês passado no 
Instituto Santa Rosa.

01 - Santo Afonso Maria de 
Ligório

02 - Santo Eusébio de Ver-
celli

03 - Santa Lídia
04 - São João Maria Batista 

Vianney
05 –Santo Osvaldo de Nor-

túmbria
06 - Maria Francisca Rubatto 
07 - São Caetano de Thiene
08 - São Domingos de Gus-

mão
09 - Santa Edith Stein (Tereza 

Benedita da Cruz)
10 - São Lourenço
11 - Santa Clara de Assis
12 - Inocêncio XI
13 - São João Berchmans
14 - São Maximiliano Maria 

Kolbe
15 - São Tarcísio
16 - São Roque
17 - São Jacinto
18 - Santa Helena
19 - São João Eudes
20 - São Bernardo de Clara-

val
21 - São Pio X
22 - São Filipe Benício
23 - Santa Rosa de Lima
24 - São Bartolomeu
25 - São Luiz IX
26 - São Zeferino
27 - Santa Mônica
28 - Santo Agostinho de 

Hipona
29 - Joana Maria da Cruz
30 - São Félix e Santo Adauto
31 - São Raimundo Nonato

A Comissão Arquidiocesana de Iniciação à Vida Cristã (CAIVIC) promoveu, no mês de julho, três 
encontros com o objetivo de promover a unidade entre os agentes de catecumenato

Fotos: Pascom

A CAIVIC realizou, ainda, 
um encontro de 70 represen-
tantes das diversas paróquias 
do Vicariato Lagos. O evento, 
que aconteceu no dia 16, na 
Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção, teve como principal 
objetivo agrupar novamente 
os sacramentos da Iniciação 
Cristã (Batismo, Eucaristia e 
Confirmação) em uma única 
nova comissão), já que se en-
contravam em pastorais distin-
tas.  

Outra finalidade do encon-
tro consiste na formação de 
agentes das diversas pastorais 
sobre este tema, bem como 
consolidar a unidade da Inicia-
ção Cristã – tanto infantil como 

para adolescentes e adultos – 
no exercício de um processo 
catecumenal.

Na ocasião, os participan-
tes puderam recordar a histó-
ria e a origem do Sacramento 
do Batismo, e sua vinculação 
aos Sacramentos da Eucaris-
tia e Confirmação. Temas afins 
do Sacramento do Batismo 
também foram apresentados 
como: nomenclatura, signifi-
cado, origem, teologia e etc. 
Além desses, o Rito do Batismo 
foi abordado. Seu estudo de-
monstra que a medida em se 
aprofunda mais e mais no mis-
tério de Cristo, torna-se mais e 
mais atual sua ação em nosso 
meio.

Mais de 200 crianças participaram do Encontro do Livro 2

Monsenhor Valdir no encontro de representantes da Pastoral do Batismo

“Iniciação Cristã de Adoles-
centes e Adultos” é como pas-
sou a se chamar o grupo an-
teriormente conhecido como 
Catecumenato.  A mudança de 
nome se deu porque os cate-
quistas e membros da CAIVIC 
perceberam, após longa refle-
xão e aprofundamento, que o 
significado e origem da palavra 
catecumenato refere-se a um 
momento dentro do processo 
de educação na fé.

A mudança de nome foi 
anunciada em um encontro re-
alizado no dia 17, na Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição, 

Catecumenato passa a se chamar
“Iniciação Cristã de Adolescentes 
e Adultos”

em Iguaba Grande. O evento 
teve momentos de formação 
e diálogo sobre diversos temas 
em torno da Iniciação Cristã.

- Atualmente o processo 
que a maioria dos catequistas 
ensina não diverge muito des-
te projeto do CAIVIC, porque 
originalmente o catecumena-
to trouxe muitos passos da ini-
ciação cristã apresentada nos 
primeiros séculos do cristianis-
mo – explica o assessor para 
Iniciação Cristã no Vicariato La-
gos, Padre Ricardo Mota.

Os grupos que não pu-
deram estar presentes nesse 
encontro devem procurar a 
comissão do Vicariato para 
obterem mais informações so-
bre o conteúdo apresentado e 
repassá-los em suas pastorais, 
realizando o processo confor-
me proposto no encontro.

Para a esta formação foi 
disponibilizado um CD, com o 
conteúdo de todo o encontro 
e pode ser adquirido na Cúria 
Metropolitana de Niterói, com 
a Ir. Ines Maria, às quartas-
-feiras. Contatos pelo tel: (21) 
3602-1700.

Irmã Inês Maria

Catequista,
Acolha o abraço de gratidão pela sua presença
na educação da fé de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos.
Em sua ação se traduz de uma forma única e 

original a vocação da Igreja Mãe que cuida ma-
ternalmente dos filhos que gerou na fé pela ação 
do Espírito.

Paróquia Nossa Senhora da Assunção
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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

PromoçãoNossa Senhora da Assunção,
 Padroeira de Cabo Frio A Paróquia de Nossa Se-

nhora da Assunção está rea-
lizando a promoção “Adora-
ção e Vida”.

Para participar, acesse o 
link http://www.pnsassun-
cao.org.br/noticias/523-
-mav, e preencha o espaço 
destinado aos comentários 
com uma frase que conte-
nha as palavras: Adoração 

Nossa paróquia realiza 
este mês a tradicional Festa 
da Padroeira da cidade, Nos-
sa Senhora da Assunção. Na 
programação religiosa, ha-
verá Novena, Santas Missas, 
carreata e procissão. Já a fes-
ta externa terá shows, tendas 
de alimentação, almoço dan-
çante, ação social e outras 
atividades.

A tradicional Festa, que 
já tem 396 anos, é uma rea-
lização da Paróquia de Nossa 
Senhora da Assunção com o 
apoio da Prefeitura de Cabo 
Frio. Este ano o evento terá 
também outros parceiros, 
como a Auto Viação Sali-
neira, Engeluz, Hemolagos, 
Pré-Fogo, Cerest (Centro de 
Referência em Saúde do Tra-
balhador), Instituto Católico 
de Educação e Cultura Mater 
Coeli, e a Universidade Veiga 
de Almeida, entre outros.

Confira a programação 
completa na Pág.16.

No dia 15 de agosto, 
solenemente, celebra-
mos o fato ocorrido na 
vida de Maria de Naza-
ré, proclamado como 
dogma de fé, ou seja, 
uma verdade doutri-
nal, pois tem tudo a 
ver com o mistério da 
nossa salvação. Assim 
definiu pelo Papa Pio 
XII em 1950 através da 
Constituição Apostó-
lica Munificentissimus 
Deus: "A Imaculada 
Mãe de Deus, a sempre 
Virgem Maria, termina-
do o curso da vida ter-
restre foi assunta em 
corpo e alma à glória 
celestial."

Antes, esta celebra-
ção, tanto para a Igreja 
do Oriente como para 
o Ocidente, chamava-
-se "Dormição", porque 
foi sonho de amor. Até 
que se chegou ao de 
"Assunção de Nossa 
Senhora ao Céu", isto 
significa que o Senhor 
reconheceu e recom-
pensou com antecipa-
da glorificação todos 

os méritos 
da Mãe, 
pr incipal-
mente al-
c a n ç a d o s 
em meio 
às aceita-
ções e ofe-
r e c i m e n -
tos das 
dores.

M a r i a 
c o n t a -
va com 
50 anos 
q u a n d o 
Jesus su-
biu ao Céu. 
Tinha so-
frido mui-
to: as dúvi-
das do seu 
esposo, o 
abandono 
e pobreza 
de Belém, 
o desterro 
do Egito, a 
perda pre-
matura do 
Filho, a separação no 
princípio do ministé-
rio público de Jesus, o 
ódio e perseguição das 

autoridades, a Paixão, o 
Calvário, a morte do Fi-
lho e, embora tanto so-
frimento, São Bernardo 
e São Francisco de Sa-

les é quem 
nos aponta 
o amor pelo 
Filho que 
havia par-
tido como 
motivo de 
sua morte.

É mui-
to prová-
vel, e hoje 
b a s t a n t e 
comum, a 
crença de a 
Sant íss ima 
Virgem ter 
morrido an-
tes que se 
realizasse a 
d i s p e r s ã o 
dos Apósto-
los e a per-
s e g u i ç ã o 
de Herodes 
Agripa, no 
ano 42 ou 
44. Teria en-
tão uns 60 
anos de ida-
de.

A tradição antiga, 
tanto escrita como ar-
queológica, localiza a 
sua morte no Monte 

Sião, na mesma casa em 
que seu Filho celebrara 
os mistérios da Eucaris-
tia e, em seguida, tinha 
descido o Espírito San-
to sobre os Apóstolos.

Esta é a fé universal 
na Igreja desde tempos 
remotíssimos. A Vir-
gem Maria ressuscitou, 
como Jesus, pois sua 
alma imortal uniu-se ao 
corpo antes da corrup-
ção tocar naquela car-
ne virginal, que nunca 
tinha experimentado 
o pecado. Ressuscitou, 
mas não ficou na terra e 
sim imediatamente foi 
levantada ou tomada 
pelos anjos e colocada 
no palácio real da gló-
ria. Não subiu ao Céu, 
como fez Jesus, com a 
sua própria virtude e 
poder, mas foi erguida 
por graça e privilégio, 
que Deus lhe concedeu 
como a Virgem antes 
do parto, no parto e 
depois do parto, como 
a Mãe de Deus.

Fonte:www.cancao-
nova.com

Festa da Padroeira - 396 anos

Procissão com a imagem de Nossa Senhora da Assunção

Corrida da Padroeira

A tradicional Corrida da 
Padroeira acontecerá no 
dia 7 de agosto, domingo, 
a partir das 8h. A largada e 
a chegada serão na Praça 
Cristóvão Colombo, antiga 
sede da Secretaria de Tu-
rismo, na Praia do Forte.  

O evento é fruto de uma 
parceria entre a Secreta-
ria Municipal de Esporte 
e Lazer (SEMEL) e a Paró-
quia de Nossa Senhora da 
Assunção, e reúne grande 
público na orla da Praia do 
Forte.

Doação de Alimentos 
para o Dispensário Paro-
quial

Durante as inscrições, 

que já foram encerradas, 
a organização recolheu 
2Kg de alimentos não-
-perecíveis por cada atleta 
inscrito na sede da SEMEL. 
O volume arrecadado será 
destinado ao Movimento 
Social Dispensário da Pa-
róquia de Nossa Senhora 
da Assunção.

No dia da corrida, have-
rá uma tenda do Dispensá-
rio na Praça Cristóvão Co-
lombo para receber novas 
doações. 

No ano passado, a Corri-
da da Padroeira arrecadou 
1200 Kg de alimentos (so-
mando o período das ins-
crições e o dia da corrida), 
que foram transformados 
em cestas básicas e distri-
buídos e para  famílias ca-
rentes.

e Vida.  
Os autores das três frases mais criativas poderão tirar 

foto com os componentes do Ministério Adoração e Vida, 
que será a atração de encerramento da Festa da Padroeira, 
no dia 15.                                               

O prazo final para o envio das frases é o dia 12, até as 
15h.

Os nomes dos ganhadores serão divulgados no dia 13, 
no site paroquial (www.pnsassuncao.org.br) e pelo progra-
ma Comunidade Total, da Rádio Ave-Maria (87,9 FM), das 
14h às 17h.

Virgem Senhora 
d’Assunção,

refúgio dos pecadores,
do alto trono em que 

estais
ouvi os nossos clamores.

Vós sois a nossa advogada 
neste vale que habitamos.

Mandai-nos dos céus as 
graças

que humildes suplicamos.

Rainha Excelsa dos 
Anjos 

e do homem escudo forte.
Atendei-nos compassiva

na fatal hora da morte.

Hino à Padroeira
Compositores: Antonio da Cunha Azevedo
 e José Moreira Loyola



10 11Agosto de 2011 Agosto de 2011

por José Antunes Gonçalves

Amados(as) irmãos e irmãs.

Louvemos a Deus, por nos permitir 
o tempo para estarmos a rememorar 
alguns acontecimentos, que 
marcaram, e continuam marcando a 
história da nossa Igreja, e porque não 
dizer; também da nossa Terra. 

São acontecimentos de grande 
relevância para quem gosta de 
recordá-los, e guardar a história! 
Agora mesmo, neste mês de agosto, 
vêm-nos, à memória, agradáveis 
lembranças! 

Como Cabo-frienses, sabemos 
todos, que o mês de Agosto é o 
mês da “ventania nordestal”, que, 
aqui em Cabo Frio, quiçá na Região 
dos Lagos, costumamos chamar 
de “vento salineiro”, isto porque, 
o vento nordeste, soprando forte, 
e com a ajuda do “sol”, influencia 
intensamente, indispensável mesmo, 
podemos dizer, na produção do sal 
em nossas Salinas, se é que ainda 
existam  em nossa Região.

Pelo que sabemos, os proprietários 
de Salinas, alegam prejuízo em 
insistir na produção do sal, preferindo 
desativar as Salinas, transformando 
suas áreas em “loteamentos”.

Mas, vale a pena contarmos um 
pouco da história de nossas Salinas, 
adiantando que foram, por longos 
anos, o sustentáculo da nossa 
economia. Podemos afirmar que, 
nenhum evento de maior porte, 
realizava-se em Cabo Frio, sem que 
tivesse a principal contribuição dos 
“salineiros”.

Cada proprietário de Salina tinha 
a sua própria estrutura, desde 
produção, colheita, armazenamento 
e exportação. Tinham seus meios, 
próprios, de transporte, por via 
marítima, com a entrega do produto 
aos seus destinatários compradores.

 O “sal” colhido nas Salinas de 
Massambaba, em Cabo Frio, àquela 
época, (quando Massambaba ainda 
pertencia à Cabo Frio), hoje Arraial 
do Cabo, assim como o “sal”  de São 
Pedro da Aldeia; de Araruama (Praia 
Seca), enfim, era transportado via 
Lagoa de Araruama, em suas próprias 
Barcas que à época chamávamos 
“Lanchas”, embarcações de “baixo 
calado”, em estrutura de madeira, com 
dois mastros, com suas “velas latinas” 
desfraldadas, e o seu trajeto, como 
dissemos, pela Lagoa de Araruama, 
passando pelo nosso Canal do Itajuru, 
por debaixo da Ponte Feliciano Sodré 
para deixar o “Sal” nos Armazéns, 

no bairro da Passagem (armazéns, 
que hoje são utilizados para 
armazenamento de Pescados e de 
Fábricas de Gelo), e desses Armazéns, 
o sal transportado para os “Navios”, 
que os conheci, em número de dez, 
pelo menos, todos de propriedade 
desses salineiros, navios que os 
conhecemos, repetimos: “Coral”, 
“Leão”, “Eva”, “Taboada”, “Perynas”, 
“Richales”, “Dezenove e Vinte e Um 
de Abril”, “Godofredo”, “Tamoio”,  de 
propriedade dos Salineiros, Famílias 
tradicionais de nossa cidade. Tudo 
história, de grande importância para 
nós cabo-frienses, e que, embora não 
sendo propriamente história da nossa 
Igreja, mas da nossa Terra, que, como 
dissemos em várias oportunidades 
anteriores, história também muitas 
vezes registrada nos seus Livros 
Tombos. 

Falar das Salinas e outras riquezas 
de nossa Região, notadamente, de 
nossa Cabo Frio, e que, já se vão 
desaparecendo, deixa-nos com um 
certo saudosismo, e muitas vezes, 
entristecidos, por vermos escoar-se 
a história, que faz parte da vida dos 
cabo-frienses.

Pretendíamos aqui, continuar 
falando sobre as Salinas: de como 
acontece a “produção do sal”, desde 
a captação das águas da Lagoa 
de Araruama para o início de sua 
produção (sua matéria prima), até o 
produto final. Gostaríamos! Mas, falta-
nos espaço!

Também, como havíamos 
prometido, na edição anterior deste 
Sal e luz, conforme dissemos, relatar: 
como começou em nossa cidade a 
confecção dos “tapetes coloridos” 
da Festa de Corpus Christi; porém, 
como iniciamos falando do sal, e de 
fato verificarmos a sua importância 
para nós, não somente como 
produto indispensável à vida, mas 
por ter sido, como vimos, a força 
de nossa economia, e também dos 
nossos eventos mais importantes, 
principalmente nas Festas Religiosas, 
como vemos hoje, sua utilização na 
Festa de Corpus Christi, não sabendo, 
contudo, até quando teremos entre 
nós o sal de nossas Salinas.

Finalizamos, prometendo que 
todos os assuntos pendentes ficarão 
para o próximo capitulo.

Abençoada seja a Festa de Nossa 
Padroeira! Recorramos às bênçãos 
da nossa Mãe Santíssima Senhora da 
Assunção.

 Amém.

X L I I I
por Mateus R. V. Silva*

Já nos aproximando do fim da 
reflexão que temos feito nos últi-
mos meses sobre os dogmas cató-
licos, neste mês refletimos acerca 
dos Sacramentos. Tais dogmas afir-
mam que Cristo instituiu os sete Sa-
cramentos, ou seja, as celebrações 
centrais, as manifestações de vida 
da Igreja foram instituídas pelo pró-
prio Jesus. 

Muito importante deixar bem 
claro que, os Sacramentos são atos 
de comunhão, que congregam 
uma comunidade, não existindo 
nenhum que se destina a ser cele-
brado por uma só pessoa. Podemos 
dividi-los em sacramento dos que 
chegam (o Batismo); sacramento 
dos que estão caminhando (Crisma, 
Eucaristia, Penitência, Ordem e/ou 
Matrimônio); sacramento dos que 
partem (Unção dos Enfermos).

O Concílio de Trento (1545-
1563), sob Paulo III (1534-1549), 
afirma: “Se alguém disser que os 
Sacramentos da Nova Lei não foram 
instituídos por Jesus Cristo, [...] e 
que algum destes não é verdadeira 
e propriamente Sacramento, seja 
excomungado.”

O Batismo e a Eucaristia são os 
sacramentos principais da Igreja, 
sendo o Batismo, o primeiro e fun-
damental sacramento do processo 
de iniciação cristã. Sobre o Batis-
mo, é claro nas Sagradas Escrituras 
quando Cristo ensina a Nicodemos 
a essência e necessidade do Batis-
mo, explícito em Jo 3, 5; ou ainda, 
em Mt 28, 19.

Os trechos, descritos nos pará-
grafos anteriores, principalmente o 
trecho do Concílio de Trento, nos le-
vam à reflexão sobre o sacramento 
da Crisma. A Crisma desenvolveu-
-se a partir do rito de iniciação que 
originalmente era um só, chamado 
Batismo na Igreja antiga. Por isso 
ela deve ser vista em relação íntima 
com o Batismo. Tenhamos como 
base, além das Sagradas Escrituras, 
em At 2, 4; 8, 14; 19,6, as palavras de 
Santo Tomás de Aquino, que afirma: 
“Este Sacramento concede aos bati-

zados a fortaleza do Espírito Santo 
para que se consolidem interior-
mente em sua vida sobrenatural e 
confessem exteriormente com va-
lentia sua fé em Jesus Cristo.”

“Fazei isto em memória de 
Mim...” (Lc 22,19). Com essas pala-
vras podemos observar a instituição 
da Eucaristia pelo próprio Cristo. No 
fato que precede essas palavras se 
cumprem todas as notas essenciais 
da definição do Sacramento, que é 
a matéria (pão e vinho); a forma (as 
palavras da consagração); a graça 
interna (a união entre Cristo e a vida 
eterna – Jo 6,56. 54).

Como reunião em nome de Je-
sus a ser celebrada e sinal realizador 
de sua vinda sempre nova, ela cons-
titui o centro da vida sacramental 
da Igreja e, simultaneamente, a re-
presentação simbólica mais clara 
do mistério cristão. A Transubstan-
ciação é uma conversão milagrosa 
e singular diferente das conversões 
naturais, porque não apenas a ma-
téria como também a forma do pão 
e do vinho são convertidas; apenas 
os acidentes permanecem sem mu-
dar: continuamos vendo o pão e o 
vinho, mas substancialmente já não 
o são, porque neles está realmente 
o Corpo, o Sangue, Alma e Divinda-
de de Cristo.

O poder de perdoar os pecados 
foi passado à Igreja como uma ins-
tituição permanente, assim como 
Cristo reconciliava os pecadores 
em sua vida terrena. Nas Escrituras 
temos diversas citações sobre a or-
dem concedida por Ele aos apósto-
los, tais como Mt 16,19 e Jo 20,21. 
Durante o processo das Reformas 
Protestantes, os reformadores ne-
garam que a Confissão particular 
dos pecados fosse de instituição 
Divina e necessária para a salvação, 
tal particularidade da confissão não 
se expressa diretamente nas Sagra-
das Escrituras, mas se deduz que o 
poder para reter ou perdoar não se 
pode exercer devidamente se aque-
le que possui tal poder não conhece 
a culpa da disposição do penitente. 

Para ele é necessário que o peniten-
te se acuse.

Cuidar dos enfermos é uma prá-
tica piedosa cristã. Mas ao se falar 
em Sacramento, essa prática deixa 
de ser simplesmente um ato pie-
doso e passa a ser um Sacramento 
instituído por Cristo e promulgado 
pelo bem-aventurado São Tiago 
Apóstolo (Tg 5,14) e ainda em Mc 
6,13. Nessas passagens podemos 
observar as notas sacramentais es-
senciais, a saber: o óleo, a oração 
dos presbíteros, o efeito interior da 
graça expresso no perdão dos pe-
cados e a instituição por Cristo: “no 
nome do Senhor”, “por encargo e 
autoridade do Senhor.”

Existe na Igreja um sacerdócio 
visível e externo: “Se alguém dis-
ser que na Igreja Católica não exis-
te uma hierarquia instituída por 
ordenação Divina, que consta de 
Bispos, Presbíteros e Ministros, seja 
excomungado.” (Dz. 966). Esse é o 
sacramento trata-se do comissiona-
mento para um serviço na Igreja. E 
é uma hierarquia instituída por or-
denação divina. Ainda, tendo como 
base as Sagradas Escrituras, At 6,6: 
“Eles foram apresentados aos após-
tolos, que oraram e impuseram as 
mãos sobre eles “ - Instituição dos 
diáconos; e At 14,22: “Os constituí-
ram presbíteros pela imposição das 
mãos”.

O Matrimônio, como instituição 
natural, é de origem divina. Deus 
criou os seres humanos varão e fê-
mea (cf. Gn. 1,27) e depositou na 
mesma natureza humana o instin-
to de procriação. Deus abençoou o 
primeiro casal e lhes ordenou que 
se multiplicassem: “crescei e mul-
tiplicai, e povoai a terra” (Gn 1,28). 
Cristo restaurou o matrimônio insti-
tuído e bendito por Deus, fazendo 
que recobrasse seu primitivo ideal 
da unidade e indissolubilidade e 
elevando-o a dignidade de Sacra-
mento.

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

José Casimiro: 
o doce poeta

Este mês a coluna Arte 
e Cultura faz uma home-
nagem ao escritor José 
Casimiro, paroquiano fa-
lecido no dia 4 de julho.

Durante muitos anos, 
quem passava pela entra-
da da Galeria Francisco Pa-
ranhos, em frente à Praça 
Porto Rocha, e dava uma 
rápida pausa, podia apre-
ciar os livros de escritores 
locais expostos numa pe-
quena banca e, além disso, 
ganhar algumas saborosas 
balas.

O doce presente vinha 
das mãos do escritor José 
Casimiro, dono da banca e 
autor de alguns dos livros 
ali expostos, que dedica-

va longo tempo 
em uma con-
versa tão doce 
quanto as balas 
que carrega-
va nos bolsos e 
presenteava aos 
amigos e crian-
ças que por ali 
passavam. O lo-
cal, aos poucos, 
foi se tornando 
ponto de en-
contro dos ami-
gos do livro.

O escritor era 
nordestino foi, 
ainda jovem, 
para Niterói tra-
balhar como 
sapateiro. De-
pois, veio para 
Cabo Frio, onde 

trabalhou no mesmo ofí-
cio, sendo depois fiscal 
da Prefeitura. Finalmente 
dedicou-se integralmente 
à literatura. 

Em março de 2010, ins-
talou a “Banca dos Escrito-
res”, do próprio Zé Casimi-
ro, no Corredor Cultural, ao 
lado do Charitas. A Banca 
já tinha 25 anos de exis-
tência e, em 2010, contava 
com 63 livros de autores 
da cidade, incluindo dele 
próprio.

Membro da Academia 
Cabofriense de Letras, pu-
blicou dois livros – “Lira do 
Povo” e “Fatos e Costumes 
da Região” - e estava pre-
parando sua terceira obra.

Foto:Francisco Remedy

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

Eventos do mês de julho Nasce uma nova Paróquia
No dia 12 de julho, acon-

teceu a posse de Pe. Elcio 
Antônio como administrador 
paroquial da nova Paróquia 
de São Pedro e São Paulo, no 
Segundo Distrito de Cabo 
Frio. Uma caravana com cerca 
de 130 pessoas seguiu rumo 
ao Distrito de Tamoios para a 
missa onde, após quatro me-
ses de estadia na Paróquia 
Nossa Senhora da Assunção 
no centro de Cabo Frio, Pe. 
Elcio Antonio assumiu como 
administrador.

Outras caravanas também 
partiram de diversas outras 
localidades como: São Pedro 
da Aldeia, Barra de São João 
e da Cidade de São Paulo, al-
guns chegaram a viajar 850 
km, foi o caso dos familiares 
do padre que vieram de Ita-
peva – SP.

Estiveram presentes auto-

ridades como o Subprefeito 
de Tamoios, o Vereador Luis 
Geraldo e o Secretário de Go-
verno de Cabo Frio.

Muitos sacerdotes tam-
bém foram manifestar sua 
acolhida ao novo administra-
dor como também agradecer 
ao Pe. Nelson por sua exce-
lente atuação na comunida-
de. Dom Alano, Arcebispo 
de Niterói, presidiu o santo 
sacrifício. Ainda estiveram 
presentes os padres: Wallace, 
Carlos Eduardo, Elmir, Ricar-
do Mota, Zito e os diáconos 
Arildo e Arlei.

Na ocasião, a capela de 
São Pedro e São Paulo foi 
eregida como Paróquia, 
compondo o quadro de 75 
paróquias em todo território 
arquidiocesano. Anterior-
mente São Pedro e São Paulo, 
estava vinculada ao território 

Paroquial de Nossa Senhora 
de Fátima – Unamar. Com a 
nova configuração de espa-
ço, aconteceram algumas 
mudanças nos territórios pa-
róquias das igrejas vizinhas, 
legitimamente verificadas 
pelo órgão competente da 
Cúria Arquidiocesana.

A nova Paróquia possui 
três capelas, Santana, Santo 
Antonio e Sagrado Coração 
de Jesus. As mesmas comu-
nidades estiveram presentes 
na posse e vieram se colocar 
à disposição do novo sacer-
dote responsável.

Toda comunidade de São 
Pedro e São Paulo se reuniu 
para receber Pe. Elcio de bra-
ços abertos e também, com 
o mesmo carinho, agradecer 
ao Pe. Nelson por todo o em-
penho e dedicação dispensa-
dos à comunidade.

Mais fotos da Nova paróquia estão disponíveis no site www.pnassuncao.org.br

A Missa de Posse foi presidida por Dom Alano, com presença de amigos, familiares do novo pároco 
e da comunidade local.

Jornada pela
 Santificação do Clero

No dia 1º de Julho acontece no mundo inteiro a Jorna-
da de Oração pela Santificação do Clero. Na Arquidiocese 
de Niterói, foi celebrada na Solenidade do Sagrado Cora-
ção de Jesus.

A Santa Missa foi presidida pelo Arcebispo Dom Ala-
no e seu bispo auxiliar Dom Roberto e concelebrada por 
muitos sacerdotes. O Seminário e seus 85 seminaristas 
também participaram deste momento de oração. 

Missa de Envio
No dia 6 de julho 

nossa paróquia, pelas 
mãos do padre Élcio, 
enviou mais um jovem 
ao serviço de Jesus na 
vida religiosa. 

o jovem Danilo Fe-
lipe foi enviado ao 
Instituto Bíblico de 
Brasília, onde já se en-
contram outros mem-
bros de nossa paró-
quia. 

A Santa Missa contou 
com a presença de fami-
liares, amigos e mem-
bros da comunidade 
que, em festa, se emo-
cionaram com as pala-
vras do padre Élcio, do 

jovem Danilo e pelo lin-
do clima de união e dig-
nidade dada à Liturgia. 

Pedimos a Deus que, 
pela Intercessão da Se-
nhora da Assunção, dê 
força e coragem para 
que ele siga em frente.

por Pe. Ricardo Mota

Fotos: Pascom

A Missa foi presidida pelo Pe. Elcio

por Vânia Maria

No dia 8, 117 pessoas 
foram assinaladas com 
o Óleo do Crisma. A Ce-
rimônia religiosa, que 
aconteceu na Igreja Matriz 
Auxiliar de Nossa Senho-
ra da Assunção em Cabo 

Frio, foi presidida por 
Dom Alano Maria Penna 
(Arcebispo de Niterói) e 
co-celebrada pelo Pároco 
Monsenhor Valdir, Padre 
Ricardo Mota, Padre Élcio 
e pelo Diácono Arildo. 

Crisma

Curso de Noivos

O Encontro de Noivos da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, realizado no dia 3, no 
salão paroquial, reuniu 16 casais de noivos e mais 12 casais que participaram da organização 
do curso, somando 28 casais. 



14 15Agosto de 2011 Agosto de 2011

O dízimo é uma contri-
buição voluntária, regular, 
periódica e proporcional 
aos rendimentos recebi-
dos, que todo batizado 
deve assumir como obri-
gação pessoal – mas tam-
bém como direito – em 
relação à manutenção da 
vida da Igreja local onde 
vive sua fé. 

O dízimo é uma forma 
concreta de manifestar a fé 
em Deus providente, um 
modo de viver a esperan-
ça em seu Reino de vida e 
justiça, um jeito de praticar 
a caridade na vida em co-
munidade. É ato de fé, de 
esperança e de caridade. 
Pelo dízimo, podemos vi-
ver essas três importantes 
virtudes cristãs, chamadas 
de virtudes teologais, por-
que nos aproximam dire-
tamente de Deus. 

O dízimo é compromis-
so de cada cristão. É uma 
forma de devolver a Deus, 
num ato de agradecimen-
to, uma parte daquilo que 
se recebe. Representa a 
aceitação consciente do 
dom de Deus e a disposi-
ção fiel de colaborar com 
seu projeto de felicidade 
para todos. Dízimo é agra-
decimento e partilha, já 
que tudo o que temos e 
recebemos vem de Deus e 
pertence a Deus.

O povo de Israel foi o 
primeiro povo da história 
humana a acreditar em um 

só Deus, que governa todo 
o Universo. Foi também, o 
primeiro povo a acreditar 
que, se o homem vive, é 
por vontade e querer des-
se Deus, que criou o ser 
humano “à sua imagem e 
semelhança”. Por esse mo-
tivo passou a fazer parte 
da vida desse povo a retri-
buição, o agradecimento. 

Todo judeu oferecia a 
décima parte de seus bens, 
como retribuição dos bens 
recebidos de Deus. Como 
nós, cristãos, temos nos-
sas raízes nesse povo ju-
deu, herdamos dele certas 
formas de homenagear o 
nosso Deus, que acredita-
mos ser o Pai de todas as 
pessoas. O dízimo é uma 
das mais antigas formas de 
agradecimento do ser hu-
mano a Deus. 

Não podemos deixar 
de reconhecer que, com o 
passar do tempo, tais for-
mas de retribuição foram 
deturpadas. O dízimo, que 
inicialmente era uma ne-
cessidade de o ser humano 
manter sua solidariedade 
com seus irmãos e irmãs, 
através da Igreja, passou a 
ser uma obrigação impos-
ta pela Igreja dos tempos 
antigos, perdendo o ver-
dadeiro sentido que tinha 
no princípio.

(Padre Anderson Marçal – 
Comunidade Canção Nova – 
www.cancaonova.com)

Dízimo? Por quê?

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

Ingredientes:
02 pães de forma sem a casca 

lateral
1 peito de frango cozido com 

temperos a gosto, processado e 
misturado com 3 colheres de sopa 
de maionese

2 cenouras cruas raladas mis-
turadas com 1 copo de requeijão 
cremoso

1copo de leite frio com 1 pitada 
de sal (ou 1 copo de caldo de gali-
nha) para molhar as fatias do pão

1 pacote de sopa de queijo 
(para cobrir a torta)

Modo de preparo:
Numa assadeira média (forre 

com papel de alumínio) coloque 
fatias do pão e molhe com o líqui-
do.

Por cima coloque camadas de 
frango, de novo fatias de pão, mo-
lhe e coloque camadas de cenoura 
e assim sucessivamente, alternan-
do cenoura e frango. A última tem 
que ser de pão. Vire numa traves-
sa, retire o papel alumínio, e faça 
o creme de queijo como manda 
a embalagem, só que em vez de 
água, coloque leite (fica mais sa-
boroso). Bata bem cubra a torta, 
enfeite a gosto e leve a geladeira.

Torta de pão de forma 

Projeto Simples  Mente

Bully (tradução): Intimidar, tiranizar, 
dar trote, ameaçar, maltratar, coagir.

Definição: O termo bullying vem dos 
Estados Unidos da América, é um termo 
em inglês, utilizado para descrever 
atos de violência física ou psicológica, 
intencionais e repetidos, praticados por 
um indivíduo (ou grupo de indivíduos) 
com o objetivo de intimidar ou agredir 
outro indivíduo (ou grupo de indivíduos) 
incapaz (es) de se defender. Em escolas, 
o bullying só ocorre em áreas onde 
a supervisão adulta é mínima ou 
inexistente.

Os norteamericanos presenciaram 
alguns episódios de verdadeiros 
massacres em suas escolas, tendo sido o 
mais expressivo em Columbine, que deu 
origem ao filme “Tiros em Columbine”. 
Ex-alunos que entram em sua antiga 
instituição de ensino, pesadamente 
armados, atirando a esmo, matando 
aleatoriamente e suicidando-se no final 
da chacina. Sociólogos afirmam que 
os jovens responsáveis por tamanha 
desgraça, só poderiam ter sofrido 
bullying, em sua época de estudante, para 
justificar tamanha atrocidade. Ou seja, 
esses assassinos estariam se vingando da 
sociedade que o fez sofrer.

Os americanos criaram então o termo 
bullying, para tentar explicar e justificar, 
reações agressivas de jovens que, segundo 

constam às investigações 
posteriores, sofreram 
realmente maltrato numa 
fase anterior à reação 
agressiva desmedida. Após 
investigação da vida do 
assassino, ficou constatado 
que nesses casos de tiroteio 
em escola, o atirador sofreu 
anteriormente perseguições 
preconceituosas por parte 
dos colegas de classe. A 
vingança vem em muitas 
formas, sendo a mais grave 
a assolação presenciada em 
Columbine.

Os parentes das vítimas 
desses homicidas passaram 
a processar, não só os 
familiares do assassino, 
como as escolas que foram 
negligentes com os casos de 
discriminação, intimidação, 
coação, (bullying) que os 
assassinos sofreram antes 

de realizar a fatídica vingança.
Para lidar com essa situação, antes que 

uma nova carnificina ocorresse, as escolas 
tiveram que coibir esse fenômeno social 
desencadeador dos jovens vingativos, 
alguns atiradores. Procura-se inibir as 
descriminações, os trotes, o maltrato, a 
intimidação a jovens, antes que ele dê 
vazão a sua vingança. Percebeu-se que o 
jovem que sofre bullying, além de ter uma 
vida emocional traumatizada, pode vir a 
se tornar um agressor, ou até mesmo um 
homicida em potencial.

Infelizmente, tivemos que presenciar 
tragédias dessas experimentadas nos 
Estados Unidos da América, e há pouco 
tempo aqui mesmo no Brasil; para 
voltarmos nossa atenção à discriminação 
entre jovens, em nossas escolas. O bullying 
não é um comportamento novo entre os 
adolescentes, é antigo. Nada mais é do 
que o que anteriormente era chamado de 
“panelinha”, ou mesmo de discriminação. 
A diferença é que agora o perseguido e 
intimidado está se vingando contra seus 
antigos perseguidores, às vezes com 
armas de fogo a que se tem acesso, em 
forma de tragédia.

Sabemos que há tempos existem 
as “panelinhas” e as implicâncias 
com qualquer diferença (física, 
social, religiosa...). É cruel, mas temos 
que reconhecer e admitir que esse 
comportamento é comum no ser humano, 

e não só entre os jovens. Nossa sociedade 
é discriminatória, elitista. Podemos afirmar 
com propriedade que existe o bullying em 
todos os âmbitos sociais.

O problema é que entre os jovens 
a questão é mais grave, porque 
eles necessitam de grupos para se 
identificarem, assim sendo, qualquer 
colega que não tenha as características do 
grupo, ou que tenha uma característica 
marcante, que o diferencie, sofre exclusão. 
Então, o jovem que discrimina, está 
buscando a afirmação de que pertence ao 
grupo, o que torna a discriminação mais 
intensa e constante. 

Outra característica que torna a 
questão ainda mais complicada entre 
adolescentes é o fato de que o jovem é 
mais frágil, mais sensível, possui menos 
recursos para lidar com a situação, para 
se defender. O que no caso de bullying 
entre adultos não ocorre, pois estes já 
têm ferramentas defensivas, recursos 
emocionais para lidar melhor com a 
discriminação.

Diante de uma sociedade 
discriminatória, onde o bullying entre 
adolescentes é apenas a ponta do iceberg, 
temos que direcionar nossa atenção 
para outro foco. Podemos dizer que o 
jovem é fruto de uma dinâmica familiar, 
então acreditamos que o responsável 
pelo bullying não é ele que o pratica, 
mais a família que tem uma postura 
eletiva, discriminatória em sua vida, de 
uma maneira geral. O jovem agente, que 
executa o bullying com o colega de classe, 
nada mais é do que mais uma vítima de 
uma família que pratica esse tipo de 
comportamento em casa, na sua vida 
social. A família é o exemplo para o jovem, 
então podemos dizer que o adolescente 
está apenas repetindo na escola esse 
comportamento que presencia em casa.

Vamos voltar nosso foco para o 
verdadeiro responsável pelo problema, 
que é a falta de estrutura familiar, a falta de 
princípios e de educação que a família está 
transmitindo para seus filhos, como por 
exemplo, respeitar o próximo. Esse déficit 
na educação em casa reflete diretamente 
na instituição de ensino, no grupo escolar. 
Mas isso é tema para outra oportunidade.

Luis Felipe Nigri
Coordenador do projeto simples-

mente e Orientador educacional do 
Instituto Mater Coeli

Bullying
Divulgação Internet

Foto: Divulgação

Assis, Itália
No dia 11 deste mês faze-

mos memória à Santa Clara de 
Assis. Em homenagem a esta 
santa, trazemos um pouco da 
história de sua cidade natal, As-
sis, localizada na região da Um-
bria, província de Perugia, com 
cerca de 24.443 habitantes.

A cidade é um dos roteiros 
de turismo religioso mais pro-
curados do mundo, e isso se 
deve ao venerado São Francis-
co de Assis, que lá fundou a Or-
dem dos Franciscanos em 1208, 

e de Santa Clara, fundadora da 
Ordem das Clarissas. 

Assis encanta por sua ar-
quitetura medieval. A cidade 
é repleta de casas e edifícios 
de pedra, ruelas, arcos, becos, 
escadarias, muralhas, fontes, e 
diversas igrejas.

O ponto central a Piazza 
del Comune em Assis, onde 
realmente se pode ver traços 
arquitetônicos  fortes da era 
medieval. O Palazzo del Capi-
tano del Popolo e o Palazzo 
dei Priori, encantam por usa 

beleza antiga. Fontes Medie-
vais são encontradas por toda a 
parte, e segundo historiadores 
a cidade de Assis é hoje quase 
exatamente igual ao que era na 
época em que São Francisco de 
Assis lá viveu. 

A cidade tem como princi-
pais pontos turísticos: Basílica 
de São Francisco, Igreja de San-
ta Clara e Santa Maria, Parque 
do Monte Subasio, La Rocca 
Maggiore ou O Forte Grande, 
La Rocca Minore ou o Forte Pe-
queno e a Piazza Central.
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Basílica de Santa Clara - O templo foi construído a partir de um projeto de Filippo Campello, e recebeu as relí-
quias da Santa em 1260.

Basílica de São Francisco de Assis, classificado pela UNESCO como Patrimônio Mundial - É um santuário da 
arte italiana pré-renascentista considerado um dos mais belos e ricos do mundo; porém o local onde estão os 
restos mortais de São Francisco de Assis é sóbrio e evoca simplicidade e paz



Dia 06/08 (sábado) – Início da Novena
Este ano a Novena terá como lema “Maria Discípula e Missionária”. Durante os nove dias, os temas tocarão na dimensão 

da fé mariana: Maria, Serva do Senhor; Mãe Amável; Causa de nossa Alegria; Consoladora dos Aflitos; Discípula mais Per-
feita do Senhor; Refúgio dos Pecadores; Sede de nossa Alegria; Casa de Ouro; Auxílio das Famílias. A Novena vai até o dia 
14 /08 no horário de 19h; exceto os dias 13 e 14, quando o horário será 19h30min, ambos os dias na Igreja Matriz Auxiliar.

Dia 07/08 (domingo) – Corrida da Padroeira

Dia 12/08 (sexta-feira):
Às 19h: Novena e Santa Missa
Às 20h: show popular com barraquinhas na Praça Porto Rocha – Juceir Jr e, em seguida, Banda Korda Solta

Dia 13/08 (sábado):
Das 9h às 14h: Ação Social - Cultura e Saúde, Cidadania e Integração Social
Às 19h30min: Novena
Às 20h: Santa Missa
Às 21h: show popular com barraquinhas na Praça Porto Rocha – Leo Aguiar, em seguida Leoni

Dia 14/08 (domingo):
Às 8h30min: Santa Missa
Às 9h: Torneio de Futebol
Às 12h: Almoço Festivo e Show Popular (Praça Porto Rocha) – Banda Three Dance
Às 17h30min: Coroação de Nossa Senhora
Às 18h: Santa Missa
Às 19h30min: último dia da Novena de Nossa Senhora da Assunção
Às 20h: Santa Missa
Às 21h: Show popular e barraquinhas na Praça Porto Rocha – Brazilian Beeatles
 

Dia 15/08 (segunda-feira): Dia da Padroeira 
Às 7h: Alvorada Festiva com Banda 13 de novembro, fogos e repique dos sinos da Matriz histórica.
Às 10h: Missa Solene da Assunção de Nossa Senhora – Matriz Histórica
Às 15h: Carreata da Assunção (Concentração Sal Cisne)
Às 17h: Missa Solene seguida de procissão com a Imagem de Nossa Senhora da Assunção
Às 19h: Auto da Assunção
Às 20h: Show com o Ministério Adoração e Vida


