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EXPEDIENTE

Em Outubro, celebramos o mês missionário e o
Dia Mundial das Missões. O
anúncio do Evangelho urge.
Cada um de nós é convidado a refletir sobre a importância da ação missionária
na Igreja e no mundo. Com
efeito, o mandamento missionário, confiado por Cristo
aos apóstolos, é válido ainda hoje.
Na edição deste mês,
abordamos também algumas outras datas, como o
Dia do Idoso, mostrando
o trabalho realizado pela
Pastoral da Terceira Idade e
o Dia das Crianças, em uma
reportagem especial sobre
as diversas atividades desenvolvidas por elas e para
elas em nossa paróquia.
Na coluna de Turismo,
trazemos a cidade de São
Miguel das Missões, localizada no sul do país, que
guarda a rica herança das
missões jesuíticas do século
XVII. E em homenagem ao
Dia da Poesia (20 de outubro), a coluna Arte e Cultura
apresenta um dos centros de
maior expressão desse gênero em nossa região: a Casa
da Poesia.
Vivamos este mês, lembrando de que Jesus Cristo,
Missionário por excelência
do Pai, nos acompanha na
missão essencial da Igreja,
que é evangelizar. Pois Ele,
que disse “Ide fazer discípulos missionários!”, também
nos anunciou: “Eis que estou
convosco todos os dias, até o
fim dos tempos” (Mt 28, 20).

Arquidiocese prepara o Dia
Nacional da Juventude

Foto: PASCOM

Outubro de 2011
Santas Missas:
Segunda-feira:
às 7h30min – Matriz Histórica
(na segunda segunda-feira de
cada mês, às 19h, na Nova Matriz, 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

Bênção do
Santíssimo Sacramento:
Quintas-feiras:
às 18 – Matriz Histórica (antes
da Santa Missa)

Confissões:

O Dia Nacional da Juventude será comemorado no Colégio Salesiano de Niterói

Jovens de toda a Arquidiocese estão na expectativa para
o Dia Nacional da Juventude,
que este ano tem como tema
“Enraizados e fundados em
Cristo, Firmes na Fé” (Col 2,7).
O grande encontro de jovens será no dia 30 deste mês,
domingo, a partir das 9h, no
Ginásio do Colégio Salesianos
(Rua Santa Rosa, 207 - Santa
Rosa – Niterói), com a presença
do Arcebispo Dom Frei Alano
Maria Pena, OP., Pe. Rafael Costa e Pe.Sérgio.
No encerramento, haverá a
Santa Missa e show com o cantor Davidson Silva.

madamente 100 mil jovens no
Aeroporto Militar de Campo de
Marte, em São Paulo.
A peregrinação missionária
da cruz já começou. Primeiro na
metrópole paulistana; depois,
pelo Estado de São Paulo e por
todo o Brasil. Em muitos outros
lugares vai se repetir o evento
Bote Fé, conclamando a olhar
para Jesus Cristo e seguir seu
Evangelho; a pôr fé na Igreja e
nas iniciativas da nova evangelização; na juventude e no seu

desejo de encontrar e seguir a
Cristo. Bote Fé convida a acreditar na proposta da JMJ Rio2013, que deverá ter como objetivo e fruto um intenso tempo
de evangelização da juventude
e com a juventude.
De diocese em diocese, ao
longo dos quase dois anos,
até chegar em 2013 ao Rio de
Janeiro, cidade que sediará o
evento, a onda despertada em
São Paulo vai envolvendo toda
a juventude do Brasil.
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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.

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 documentos 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)

Jovens recebem os símbolos da JMJ
Já estão no Brasil os dois
símbolos máximos da Jornada
Mundial da Juventude (JMJ)
– a Cruz e o ícone de Nossa
Senhora. A chegada dos símbolos aconteceu no dia 18 de
setembro, reunindo aproxi-

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

Expediente da
Secretaria Paroquial
A Cruz da JMJ foi recebida por uma multidão de jovens em São Paulo

De terça-feira a sexta-feira:
das 9h às 18h
Sábados: das 9h ao meio-dia

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)

3

Outubro de 2011

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

Outuro: mês das Missões
A Liturgia é missionária por natureza

Foto: Divulgação

Na liturgia celebramos
por Cristo, com Cristo e
em Cristo, a vida de Cristo,
suas conquistas e dificuldades na implantação do
Reino de Deus no mundo
secular.
Da celebração haurimos forças para recomeçar
a missão evangelizadora.
A liturgia torna-se, desse
modo, a fonte e o ápice de
toda a vida cristã (SC 10).
Cristo, o enviado do Pai,
está presente e age pelo
seu Espírito em todas as
ações litúrgicas, sobretudo na celebração da Eucaristia, a fim de continuar a
obra salvífica universal.
A liturgia projeta a Igreja que celebra e todos os
seus membros para um
ideal de continuidade. Fecundada pelo encontro
com o Senhor, a comunidade cristã é em sentido
todo especial, templo do
Espírito Santo, lugar onde
Ele irrompe, estimulando
os fieis a serem testemunhas de Cristo, anuncia-

dores do Seu EvangeIho
numa missão permanente
que conduzirá a humanidade à verdade plena (Jo
16,13).
Todos aqueles que encontraram o Senhor ressuscitado sentiram a necessidade de anunciar aos
outros, como fizeram os
dois discípulos de Emaús,
depois de terem reconhecido o Senhor ao partir o
pão.
A liturgia é memorial
do Evento Pascal não apenas durante a celebração,
mas também fora do contexto celebrativo, quando
fortalece a ação missionária. A caridade celebrada
na liturgia é fonte de verdadeira missão (AA 3).
A liturgia é missionária
por sua própria natureza.
Essa dimensão precisa ser
redescoberta e aprofundada, a fim de que não
caiamos no neo-ritualismo
vazio e desligado da vida e
da realidade
A missão visa realizar
no mundo e na história o
desígnio salvífico de Deus.
Pela transformação do pão
e do vinho no Corpo e no
Sangue do Senhor, a criação e a história se transformam em sacramento de
salvação.

A evangelização é também função litúrgica, sagrada. Com sua conversão
a Cristo, os neófitos se tomam oferta santificada
pelo Espírito e aceita por
Deus.
Queira o Senhor da
messe que o espírito missionário penetre mais profundamente no coração
de todos os batizados (as).
O Dia Mundial das Missões seja ocasião para recordar na oração todos os
missionários/as. O exemplo deles/as suscite novas
vocações e uma renovada
consciência missionária.
“De fato, escreve o Papa
em sua Mensagem, cada
comunidade cristã nasce
missionária e é precisamente com base na coragem de
evangelizar que se mede o
amor dos crentes para com
o Senhor”.
O primeiro e mais eficaz contributo, que todos
podem oferecer à ação
missionária, é a oração,
por isso, intensifiquemos
nossas orações pelas missões.
Nossa Senhora, que
marcou presença materna na Igreja nascente, nos
acompanhe com solicitude de Mãe pelas estradas
da evangelização.

ATENÇÃO
Colaboradores do JORNAL SAL E LUZ (colunistas, coord.
de pastorais, movimentos e comunidades).
O prazo para envio de conteúdos para a próxima edição
será dia 15 de OUTUBRO.
Todo material deve ser enviado para:
saleluz@pnsassuncao.org.br.

Fotos: Pascom
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Instituto Mater Coeli comemora 12 anos
com Olimpíada e ação social
por Padre Ricardo Mota

O Instituto Católico de
Educação e Cultura Mater
Coeli realizou, de 4 a 9 de
setembro, a 7ª Olimpíada
da escola, que teve como
objetivos integrar, sociabilizar, promover a competição sadia, romper
barreiras e principalmente educar a todos os alunos, pais e funcionários
através de diversos trabalhos envolvendo o esporte, a cultura e o lazer.
A iniciativa foi uma maneira criativa de festejar
12 anos de êxito na educação, ensinando com
prazer e preparando cidadãos conscientes para
população cabofriense.
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São Miguel das Missões – RS

criado em 1978, que é apresentado ao anoitecer, no Sítio
Arqueológico São Miguel Arcanjo. Atração da cidade, foi
restaurado em novembro de
2000. O espetáculo narra em
48 minutos o nascimento, o
desenvolvimento e o fim da
civilização criada, no Rio Grande do Sul, por jesuítas e índios.
Os horários de apresentação são os seguintes: janeiro/fevereiro:
21h30min;
março/abril: 20h; maio/junho/julho: 19h30min; agosto/setembro/outubro:
20h;
novembro/dezembro:
21h.

Fotos: Pascom

O tema escolhido para
este ano foi “A Força da
Mulher”, trazendo uma
mensagem positiva acerca da figura feminina na
sociedade. A Olimpíada
deste ano foi aberta na
Santa Missa na Matriz Auxiliar Nossa Senhora da
Assunção, onde alunos,
pais, familiares e funcionários deram o primeiro
passo para as atividades.
- A mulher tem um papel importante na evolução histórica, na família,
nas leis, nas artes e em diversos patamares, a figura feminina é causa e reflexão acerca dos direitos
e deveres iguais para to-

dos os cidadãos - afirma
a Professora Terezinha,
responsável pela direção
da escola.
- Todos os alunos foram mobilizados e estimulados a fazerem
tarefas e apresentarem
integração entre as equipes favorecendo uma
disputa sadia - conclui
Sandra, funcionária do
Mater Coeli.
No dia 5, os alunos realizaram na Praça Porto
Rocha, em parceria com
o Hemolagos, sensibilização acerca de Doação
de Sangue, com panfletagem e explicação sobre o
tema.

Ruínas de São Miguel

O aniversário da escola foi lembrado durante a Missa que deu início às
comemorações

A olímpiada integrou alunos, pais e funcionários do instituto

Alunos participaram de diversas atividades

Pe. Ricardo e professora Marilza

A força da mulher foi o tema do evento este ano

Alunos promoveram um dia de sensibilização sobre doação de sangue
em parceria com o Hemolagos

Mais fotos deste evento estão disponíveis no site www.pnassuncao.org.br

Neste mês dedicado às
missões, indicamos como
destino turístico uma cidade
que guarda a rica herança das
missões jesuíticas do século
XVII: a cidade de São Miguel
das Missões. Localizada na região Sul, é considerada uma
verdadeira volta ao passado.
A cidade abriga o Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, tombado pela Unesco
como Patrimônio Cultural da
Humanidade. Além da cultura e
história, a região apresenta estradas rústicas e campos ideais
para caminhadas e pedaladas
em contato com a natureza.
A paisagem local é composta por campos e rios e o
período de visitação mais indicado é de setembro a dezembro, abrangendo o período da primavera, quando

as temperaturas estão agradáveis e os campos floridos.

arcada e colunas que exibiam
estátuas dos doze apóstolos.

Principais Pontos Turísticos:

Fonte Missioneira - Foi
uma das principais fontes para
abastecimento de água na
época das Missões. Esculpida
em pedra grês, a fonte foi utilizada por habitantes indígenas e ainda hoje fornece água
potável aos moradores locais.
A Fonte Missioneira foi descoberta em 1982 e acredita-se que haja fontes similares
enterradas no entorno de cidades próximas. A fonte está
situada no meio de um belíssimo bosque e fica a cerca de
1 quilômetro do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo.
Espetáculo de Som e Luz
- A História dos Sete Povos
também é contada através
do Espetáculo de Som e Luz,

Ruínas de São Miguel
– a Igreja de São Miguel
Arcanjo
apresenta
uma
magnífica arquitetura em
estilo barroco, tendo sido erguida em blocos de arenito,
que à época percorriam mais
de 20 quilômetros de distância até o local de sua fundação.
Pela tradição das igrejas
missioneiras, a de São Miguel
deveria possuir rica e colorida ornamentação interna,
formada por pinturas e esculturas com motivos sacros.
A cobertura era de telhas de
barro sustentadas por vigas
de madeira e, na frente, foi
acrescentado um pórtico com

Museu das Missões - A
estatuária missioneira, acervo
do Museu das Missões, projetado por Lúcio Costa, também
reflete a riqueza cultural da
civilização que se desenvolveu na região. Inspirado nas
habitações dos missioneiros,
com avarandado coberto com
telhas de barro, o Museu hoje
é um marco que contém a
mais rica coleção pública de
imagens de rara beleza, recolhida por João Hugo Machado
em 1939 e 1940. São cerca de
100 imagens, de tamanhos
que vão de 15 cm a 2,20 m.
Cruz Missioneira - Símbolo máximo da espiritualidade
na região, a Cruz Missioneira
é uma herança trazida por padres jesuítas do século XVII.
Com belas proporções arquitetônicas, a cruz original está
localizada na praça da Igreja
de São Miguel Arcanjo, sendo
também conhecida como Cruz

TURISMO

de São Miguel ou Cruz Caravaca. A relíquia foi esculpida por
índios em pedra de arenito e
cópias suas foram espalhadas
por toda a Região das Missões,
levando consigo o significado
de proteção e devoção. Ainda
hoje, o crucifixo de dois braços é utilizado também como
relíquia peitoral ou pedestal.
Caminhos das Missões
- Formam um roteiro de caminhadas que percorrem antigos trajetos missioneiros em
regiões do Rio Grande do Sul.
Passando por estradas de terra
e lindos campos, os caminhos
abrangem os principais municípios e sítios arqueológicos
das Missões, dentre eles o município de São Miguel das Missões, além de propiciar um rico
contato com culturas locais,
sua história, os costumes, o
povo e a gastronomia. Os percursos podem ser realizados
a pé, a cavalo ou de bicicleta,
com duas opções de distâncias: a primeira percorre cerca
de 170 quilômetros em 7 dias,
a segunda percorre cerca de
325 quilômetros em 14 dias.
Outros atrativos - A cidade
apresenta ainda outros atrativos, como a Antiga Sacristia,
Caminhos de Santiago, Casa
dos Índios, Cemitério dos Índios, Colégio Jesuíta, Fazenda
do Presente, Trilha Guarani e
Recanto da Mata, entre outros.
(Fonte: www.saomiguel-rs.com.br/turismo)
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AGENDA
das Pastorais
e Movimentos

4 de outubro - Dia de São Francisco de Assis

Fotos: Divulgação

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

Francisco nasceu em Assis,
na Úmbria (Itália) em 1182. Jovem orgulhoso, vaidoso e rico,
que se tornou o mais italiano
dos santos e o mais santo dos
italianos.

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

Pastoral da Sobriedade
Segundas-feiras
19h: Reuniões
Local: Salão Paroquial

ECC
Baile da Primavera - banda
Mamute Show – dia 8, sábado
– às 21h
Local: Av. Teixeira e Souza,
478 – Sobreloja Carmani

Pastoral da Saúde
- Encontro mensal:
No primeiro sábado do mês,
das 10h às 16h, no salão social,
com lanche compartilhado.
- Na segunda sexta-feira de
cada mês: Missa com bênção
e unção para os enfermos, na
Capela de Santa Izabel, às
8h30min
- Visita do sacerdote aos
enfermos: visita em domicílio,
na primeira sexta-feira do
mês, mediante agendamento
na Secretaria paroquial. As
visitas com urgência devem ser
solicitadas pelo
Tel.: 2643-0082

Conheça um pouco sobre
a vida de São Francisco de
Assis:

O dia de São Francisco de
Assis será lembrado na Paróquia de Nossa Senhora da
Assunção com a tradicional
Bênção dos Animais e com
Santas Missas.
Programação:
- às 7h30min - Missa na Igreja Matriz Histórica
- às 10h - Bênção dos Animais em frente ao Convento de
Nossa Senhora dos Anjos
- às 19h - Missa no Convento

Fotos: Pascom

Com 24 anos, renunciou a
toda riqueza para desposar a
“Senhora Pobreza”. Aconteceu
que Francisco foi para a guerra
como cavaleiro, mas doente
ouviu e obedeceu a voz do Patrão que lhe dizia: “Francisco, a
quem é melhor servir, ao amo
ou ao criado?”. Ele respondeu
que ao amo. “Porque, então,
transformas o amo em criado?”, replicou a voz.
No início de sua conversão,
foi como peregrino a Roma, vivendo como eremita e na solidão, quando recebeu a ordem
do Santo Cristo na igrejinha de

Retiro das ENS

Grupo Jovem “Alegrai-vos”
Sábados:
Às 18h - reuniões
Local: Salão Social, atrás da
Igreja Matriz Histórica

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

São Damião: “Vai restaurar minha igreja, que está em ruínas”.
Partindo em missão de paz
e bem, seguiu com perfeita
alegria o Cristo pobre, casto e
obediente.
No campo de Assis havia
uma ermida de Nossa Senhora
chamada Porciúncula. Este foi
o lugar predileto de Francisco e dos seus companheiros,
pois na Primavera do ano de
1200 já não estava só; tinham-se unido a ele alguns valentes
que pediam também esmola,
trabalhavam no campo, pregavam, visitavam e consolavam
os doentes.
A partir daí, Francisco dedica-se a viagens missionárias:
Roma, Chipre, Egito, Síria...
Peregrinando até aos Lugares Santos. Quando voltou à
Itália, em 1220, encontrou a
Fraternidade dividida. Parte
dos Frades não compreendia
a simplicidade do Evangelho.
Em 1223, foi a Roma e obteve

O retiro das ENS foi realizado em Rio das Ostras

Aconteceu, nos dias
17 e 18 de setembro,
o Retiro das Equipes
de Nossa Senhora. O
evento foi realizado
no Hotel Vilarejo, em
Rio das Ostras, com
pregações do Padre
Allan, que levou os
participantes a refle-

a aprovação mais solene da
Regra, como ato culminante
da sua vida.
Na última etapa de sua
vida, recebeu no Monte Alverne os estigmas de Cristo,
em 1224. Já enfraquecido por
tanta penitência e cego por
chorar pelo amor que não é
amado, São Francisco de Assis, na igreja de São Damião,
encontra-se rodeado pelos
seus filhos espirituais e assim,
recita ao mundo o cântico das
criaturas.
O seráfico pai, São Francisco de Assis, retira-se então
para a Porciúncula, onde morre deitado nas humildes cinzas
a 3 de outubro de 1226. Passados dois anos incompletos, a
16 de julho de 1228, o Pobrezinho de Assis era canonizado
por Gregório IX.
São Francisco de Assis, rogai por nós!
(Fonte: www.arquidioceseniteroi.org.br)

tirem sobre o Sacramento do Matrimônio
e a Igreja.
O retiro anual é um
Ponto Concreto de
Esforço (PCE), que os
equipistas cumprem
para fortalecer sua caminhada rumo a santidade conjugal.
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SANTOS DO MÊS
Outubro

Pastoral da Terceira Idade: alegria para os idosos

A Pastoral da Terceira Idade,
neste mês em que é lembrado
o dia do idoso, renova o convite
a todos os paroquianos: tornarem-se integrantes deste grupo
que se reúne semanalmente
para uma experiência de oração,
louvor e visitação aos idosos.
O Grupo, chamado “Vivendo e Aprendendo”, vai até os lares desses idosos, aos asilos, ou
atendendo solicitações.
- Nosso objetivo é levar a Palavra de Deus àqueles que têm
dificuldade de locomoção e levá-los às celebrações e demais atividades da Igreja – explica Luiz
Carlos Nunes de Queiroz, responsável pela Pastoral.
Além dessas ações, o grupo

tem promovido palestras sobre
temas ligados à vida da pessoa
idosa.
O Grupo Vivendo e Aprendendo se reúne todas as quintas-feiras, das 14h às 15h, no salão
social. Pessoas de todas as faixas
etárias podem ser agentes da
Pastoral da Terceira.
- Podemos testemunhar o
quanto é contagiante e emocionante a alegria que os idosos demonstram quando recebem nossa visita, ficando clara a imensa
satisfação que sentem por poderem por alguns momentos estarem reunidos com a comunidade
Igreja para orarmos, cantarmos e
meditarmos a Palavra de Deus –
finaliza Luiz Carlos.

Fotos: PASCOM

Grupo Vivendo e Aprendendo

Festa Portuguesa em Cabo Frio
obras de arte, artesanato, gastronomia e literatura.
A festa já faz parte
do calendário oficial
de eventos da cidade e
conta com momentos
marcantes, tais como a

Procissão Luminosa até
o alto do Morro de Nossa Senhora da Guia.
Toda a programação da VII Festa Portuguesa está disponível
no site www.cabofrio.
rj.org.br

MCC na Festa
A Procissão Luminosa, um dos pontos altos da festa

A Festa Portuguesa
de Cabo Frio entra em
sua sétima edição unindo as culturas brasileira

e portuguesa.
O evento acontecerá
de 11 a 16 deste mês,
com música, dança,

O Movimento de
Cursilhos de Cristandade estará participando
da VII Festa Portuguesa
com a barraca Mosteiro
dos Arcanjos.

No local serão vendidos: bolinho de bacalhau, sardinha frita, risoto de bacalhau e um
delicioso vinho português.

01 – Santa Teresinha do Menino Jesus (de Lisieux)
02 – Santo Anjo da Guarda
03 – São Dionísio Areopagita
04 – São Francisco de Assis
05 – São Benedito, o Negro
06 – São Bruno
07 – Santa Osita
08 – São João Calábria
09 – São João Leonardo
10 – São Francisco Borja (ou
Bórgia)
11 – Santo Alexandre Sauli
12 – São Guido de Anderlecht
13 – São Daniel e companheiros
14 – São Calisto I
15 – Santa Tereza dÁvila
16 – Santa Margarida Maria
Alacoque
17 – Santo Inácio de Antioquia
18 – São Lucas
19 – São Paulo da Cruz
20 – Santa Maria Bertilla
Boscardin
21 – Santa Úrsula e companheiras
22 – São Donato
23 – São João de Capistrano
24 – Santo Antônio Maria
Claret
25 – Santo Antônio de
Sant’Anna Galvão
26 – Santo Evaristo
27 – São Frumêncio
28 – São Judas Tadeu
29 – São Caetano Errico
30 – Retistuta Kafka
31 – Santo Afonso Rodrigues
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Crianças: sementes de amor nas comunidades

ESPECIAL

Neste mês das crianças, conheça as atividades realizadas para elas e por elas
na comunidade paroquial: a Iniciação Cristã, a Perseverança (coral, Garra e coroinhas), além da Missa com linguagem direcionada a esses pequenos, que muito
têm a oferecer para a igreja.

Iniciação Cristã

Iniciação Cristã é um processo
onde a pessoa se torna discípula de
Cristo e em seguida é admitida nos
sacramentos do Batismo, da Crisma e
da Eucaristia (cf. Leão Magno, De Baptismo I,1).
É composta por diversas etapas,
através da qual o catequizando adquire profundidade, transformação
de sua vida, favorecendo que se tor-

ne um cristão melhor quando adulto,
com uma fé mais madura, gerada por
um processo de transformação pessoal, comunitária e social.
Mais uma vez, foi acrescido um
ano a esse período de aprendizado,
passando a totalizar três anos de preparo, tempo em que as crianças participam de encontros ministrados por
catequistas.

Coral Cantai Louvores

O coral foi criado em 2003 e é formado por perseverantes e catequizandos - tanto a parte instrumental
como a vocal. Os ensaios acontecem
às sextas-feiras, das 17h às 19h, no salão paroquial.
O grupo participa de Missas festivas, para as quais é convidado, além

das celebrações de Primeira Eucaristia na Matriz e nas comunidades da
Paróquia.
Os interessados em participar devem procurar os coordenadores do
Coral, o casal Adriana e Mauro, nas
Missas para as Crianças ou nos dias
ensaios.

Missa para as Crianças

Durante o período letivo, são celebradas Missas direcionadas para as
crianças, coordenadas pela Iniciação
Cristã e com a presença dos catequistas, alunos da Iniciação Cristã e seus
responsáveis.
O objetivo é propiciar às crianças
um maior entendimento da Liturgia,
por meio de uma linguagem direcionada ao público infantil.
As crianças que estão se preparando para receber a Primeira Eucaristia
participam de toda a celebração – leituras, ofertório, coleta e acolhida, além
de teatralização do Evangelho do dia.
As Missas para as crianças são celebradas aos sábados, às 16h, na Igreja
Matriz Auxiliar.

Garra - Grupo Artístico Rainha Assunta

Catequista Rafael e uma de suas turmas da Iniciação Cristã

Perseverança

A Perseverança faz parte da Iniciação Cristã e tem como objetivo principal o conhecimento e a prática do
Evangelho de Jesus Cristo na vida das
crianças e adolescentes.
Os participantes da Perseverança Nossa Senhora da Assunção são
aqueles que já fizeram a Primeira Eucaristia e estão engajados nos serviços da nossa comunidade, tais como
o Coral Cantai Louvores, Grupo dos

Coroinhas e o Grupo Artístico Rainha Assunta (Garra).
A Perseverança é um comprometimento com a vida comunitária,
servindo a Igreja na liturgia, festas e
encontros.
Ali é dada ao adolescente a oportunidade de iniciar sua caminhada de
Igreja, possibilitando que assumam
um compromisso importante na comunidade.

O Grupo Artístico Rainha Assunta - Garra - é formado por adolescentes perseverantes da Paróquia
Nossa Senhora da Assunção de
Cabo Frio. O grupo iniciou, ainda
sem nome definido, no início de
2005, quando a Perseverança começou a apresentar peças teatrais,
musicais e números de danças nas
Missas para as crianças.
A primeira apresentação teatral
já com o nome de “Garra” foi a peça
“São Francisco, o pobrezinho de
Deus”, no Convento Nossa Senhora

As crianças
participam
de toda a
celebração:
leituras,
ofertório, coleta,
acolhida.
A Missa
conta com a
participação
do Coral Cantai
Louvores

dos Anjos, durante a festa de São
Francisco. Daí pra frente, o grupo
apresentou vários musicais, peças
teatrais e coreografias.
Além de eventos paroquiais, o
Garra foi convidado a apresentar
um musical no DNJ 2007 (Dia Nacional da Juventude), em São Gonçalo,
e no DNJ 2008, em Cabo Frio.
No início, o grupo era formado
por seis adolescentes. Atualmente,
muitos jovens adolescentes dão
continuidade ao trabalho de evangelizar através da arte.

Grupo dos Coroinhas

Trata-se de um grupo de meninos
e meninas que já fizeram a Primeira
Eucaristia e auxiliam os sacerdotes
nas celebrações. Dessa forma, os coroinhas têm a oportunidade de iniciar
e realizar sua caminhada na Igreja ao
encontro do Senhor. Sua função, semelhante à do acólito, é importante
para a comunidade: o coroinha não é
um enfeite, mas alguém que, servin-

do ao altar, faz crescer a comunidade.
Todo coroinha, como membro
atuante da comunidade, deve ter
sempre consciência de seus compromissos e responsabilidades, conhecendo e desempenhando com
amor, fé, disciplina e comportamento
exemplar, esta importante vocação:
o chamado, desde cedo, de servir a
Deus e a sua Igreja.

Fotos: PASCOM
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por Mateus R. V. Silva*

por José Antunes Gonçalves
Amados(as) irmãos e irmãs.
Louvado seja Deus, por todo
“bem”; por toda “graça”; por todo
“amor”. Louvado seja, por todos os
projetos da nossa Igreja; por todos os
projetos que, no desejo de servir ao
Senhor, nós abraçamos. Louvado seja,
pela Igreja do Seu Amado Filho Jesus,
que tanta alegria, e tantas bênçãos
nos proporciona alcançá-las, e nos
permite o registro de sua “história,” em
nossa Cabo Frio, para conhecimento e
cultura dos seus filhos.
Então, por tudo isto, louvemos a
Deus!
“Eu vos louvarei, Senhor, de todo
coração. Todas as vossas maravilhas
narrarei” (Salmo 9,2)..
O registro dos acontecimentos,
em cada momento, resguarda; renova
e solidifica a história! Podem ser momentos de alegria, como de tristeza.
Seja, tudo, para honra e glória do Senhor!
Agora mesmo, recentemente, no
dia 26 de Agosto, vivemos momentos
de alegria, com a celebração, do “Jubileu de Ouro”, 50 anos de vida sacerdotal do nosso Amado Arcebispo, Dom
Frei Alano Maria Pena. Também as festividades de nossa Padroeira, Senhora
da Assunção; ocorridas no dia 15 de
Agosto. As comemorações de 110
anos da nossa Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da
Assunção, Irmandade Secular de nossa Igreja, reconhecida também juridicamente, com registro no Cartório de
Títulos e Documentos, em 18.08.1901,
e que, entre outros serviços assistenciais e de zêlo para com os paramentos clericais, desenvolve ainda encontros de oração, com visita aos irmãos
doentes, em suas casas ou nos hospitais, dedicando-se também à obra do
berço para recém nascidos de famílias
carentes, e enfim, com especial devoção ao Santíssimo Sacramento e à
nossa Mãe, Maria Santíssima.
Entre os momentos alegres, estamos também sujeitos a momentos de
tristeza; de imensa saudade, quando
perdemos irmãos queridos de nossa
Comunidade. Tudo está contido na
“história” da Igreja!
Lembramos, com imensa saudade, a partida do Amado Pároco, abençoado Pastor, Padre Jose Julio, no dia
22 de Julho. Quanta saudade! Como
sentimos, quando, um irmão, ou uma

X LV

irmã, deixa o nosso convívio! Contudo,
com a certeza que temos, de nossa
vida eterna junto do Pai, e que esses
irmãos também intercedem por nós,
ainda peregrinos na terra, passa a ser
para nós, cristãos, católicos, um consolo, porque acreditamos firmemente
na Promessa do Pai“Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto viverá” (Evangelho de São João, 11,25)
Ainda, n’outra Promessa de Jesus,
encontramos: “Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus; crede
também em mim. Na casa do meu Pai
há muitas moradas. Não fora assim, e
eu vos teria dito; pois vou preparar-vos
um lugar. Depois de ir e vos preparar
um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que, onde eu estou, também vós estejais” (Evangelho de São
João 14, 1-3).
Esta é a nossa certeza! Confiamos
plenamente na Promessa do Pai!
Tínhamos registrado, anteriormente, no ano de 1963, a transferência de Frei Adjuto, que foi nosso Pároco durante 11 anos, sendo
transferido para Florianópolis, em
03.01.63, chegando à nossa Paróquia
Frei Euclydes, em 09.01.63, que aqui,
como Coadjutor, deu continuidade à
missão, em companhia de Frei Renato
Matucheski, que passou a ser o Vigário
da Paróquia, até 25.01.65, quando foi
também transferido para Vila Velha,
em Vitória, Espírito Santo, passando,
então, Frei Euclydes para Vigário Paroquial.
No dia 13.02.65, chega à nossa Paróquia, Frei Felipe Gabriel Alves, como
Coadjutor do Vigário, Frei Euclydes, e
assim encontramos escrito pelo cronista, o próprio Frei Euclydes. É sempre bom registrar, como está escrito:
“Dia 13.02.65, é faustoso (poder-se-ia
dizer também faustuoso), que quer exprimir: pomposo, venturoso, ditoso, próspero, agradável. Então, disse o cronista:
Dia faustoso para a Paróquia. Com toda a
exuberância, benevolência, sorriso amplo;
ideais ainda mais amplos, com seu zêlo,
chega Frei Felipe Gabriel Alves com uma
linda “orquídea” que presenteou à casa.”
Acrescentando que: “a qualidade, de que,
Frei Felipe é possuidor, parece-se com a
“orquídea”, que hoje, ao escrever esta crônica, continua mais viçosa”.
Assim, concluímos este capítulo, desejando para todos nós, copiosas bênçãos
do Senhor. Amém
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Pastoral da Sobriedade recebe homenagem
A Pastoral da Sobriedade

da Paróquia de Nossa, Senhora da Assunção recebeu uma
Moção de Aplauso da Câmara
Municipal de Cabo Frio, pelo
trabalho realizado na cidade
juntos às pessoas com dependência química e seus
familiares, além do trabalho
de evangelização e conscientização.
A partir de setembro, a

Pastoral também passou a
ocupar uma cadeira no Conselho Municipal de Políticas
sobre Drogas de Cabo Frio
(COMAD), através dos agentes Alexandre Assunção (da
Paróquia de São Cristóvão) e
Aguinor Carlos de Oliveira (da
Paróquia de Nossa Senhora
da Assunção).
A Pastoral também participará do Congresso Nacio-

A Pastoral recebe Moção de Aplauso da Câmara Municipal de Cabo Frio

Representante da Pastoral em reunião do CONAD

nal da Pastoral da Sobriedade
que será realizado na sede da
Comunidade Canção Nova,
de 14 a 16 deste mês, reunindo membros da Comissão
Nacional e agentes de todo o
país.
Estreiou na Rádio Ave Maria FM o programa PHS - Por
Hoje Sóbrio da Pastoral da
Sobriedade, que irá ao ar às
quartas-feiras, das 17h às 19h.

Será que a Terra não é quadrada?

Alguns dias atrás, enquanto pensava no tema
dessa coluna, ao navegar
pelas ondas virtuais da internet, deparei-me com um
vídeo, no mínimo curioso,
pra não dizer frustrante. Um
senhor que se dizia pastor
protestante afirmava que a
Terra era quadrada; que na
realidade quem gira é o Sol
e não a Terra, e que podia
provar isso por meio da Bíblia. Sendo assim, ele citou
algumas passagens, tais
como Ecl 1, 5 e outras que
utilizam o termo “quatro
cantos da Terra”.
Falando um pouco de
história, pensamento semelhante permeou o imaginário europeu durante muitos
anos, mesmo existindo estudos – como o de Nicolau
Copérnico e depois Galileu
Galilei – que davam conta
de explicar a teoria oposta
ao pensamento da Igreja
na Idade Média. Ou seja, a
Igreja afirmava que a Terra
seria o centro do Universo
(geocentrismo), já Copérnico e Galilei defendiam em
suas teorias que o Sol era o
centro do Universo e que a
Terra e todos os outros astros giravam em torno dela
(heliocentrismo). Somente
em 1992, o papa João Paulo
II pediu perdão, oficialmente em nome da Igreja, pelas
perseguições e injustiças
sofridas por Galilei, admitindo o equívoco da Igreja.
Já a esfericidade da Terra,
seguindo o pensamento
antropocêntrico renascen-

tista, foi algo comprovado
somente com a primeira
viagem de circunavegação,
empreendida por Fernão de
Magalhães, durante o processo de expansão marítima
e comercial européia, no século XVI.
Enfim, falei disso tudo
para podermos chegar a
uma conclusão muito pertinente em nossos dias, onde
a intolerância e o preconceito são evidentes: que o
fundamentalismo religioso
e bíblico pode levar a erros
como esses, principalmente
quando se tenta separar a fé
da razão. É de inteiro conhecimento no meio acadêmico – religioso também – que
a Bíblia possui variados gêneros literários, o que torna
impossível a leitura e interpretação Ipsis litteris, ou seja,
literalmente ou “ao pé da
letra”, como dizemos comumente. Toda a Bíblia deve
ser lida levando em consideração o contexto em que
foi escrito, aquele a quem
se atribuiu tal escrito, para
quem e por que está sendo
escrito.
As possibilidades de interpretação ao se ler determinada passagem da Bíblia
são inúmeras, levando-se
em consideração o fato de
que cada pessoa que lê carrega consigo uma carga de
subjetividade muito grande,
uma gama imensa de particularidades que, obviamente, serão diferentes de outra
pessoa.
Para finalizar, façamos

alguns esclarecimentos. A
teologia analisa as religiões
judaica e cristã, a natureza
de Deus e como ele se relaciona com o ser humano. A
história não se preocupa em
provar a existência de Deus
ou em descobrir se ele tem
forma humana ou não. O
objetivo dos historiadores
ao examinar a Bíblia é, por
exemplo, estudar as sociedades humanas que viveram milênios atrás na região
onde hoje estão localizados
Israel e Palestina.
Sendo assim, a Bíblia não
é e nem deve ser a única
fonte de estudo do historiador. Vestígios arqueológicos também ajudam
a reconstruir as condições
de vida dos antigos povos
do Oriente Próximo. Esses
vestígios podem ser ruínas
de construções, objetos de
metal, fósseis, vasos e ferramentas. Nesse contexto, os
relatos bíblicos são comparados a essas outras fontes,
para se tentar chegar próximo a uma conclusão. Por
exemplo, há narrativas egípcias escritas na época em
que os hebreus, segundo a
Bíblia, foram escravizados
no Egito. Tais narrativas, no
entanto, não fazem nenhuma referência à fuga de escravos, sejam eles hebreus
ou de qualquer outro povo,
das terras egípcias. Ou seja,
a Bíblia é uma verdade de
Fé, mas, nem sempre, é uma
verdade histórica.
* Mateus R. V. Silva é professor de História,
especialista em História Contemporânea

Casa da Poesia se firma
como centro cultural

Saborear a poesia através da história de vida de
Victorino Carriço, um dos
poetas mais conhecidos
da Região dos Lagos. É isso
que proporciona uma visita à Casa da Poesia, localizada ao lado da igreja de
Nossa Senhora dos Remédios, no centro histórico
de Arraial do Cabo.
A velha casa do poeta
transformou-se em um espaço vivo e acolhedor. No
local, há uma biblioteca
cujo acervo tem seções de
arte e fotografia, biografias, dicionários, ficção, filosofia e sociologia, religiões, poesia (é claro), entre
outras.
Aberta a um público
diversificado - pessoas da
comunidade, estudantes
e turistas ocasionais - a
Casa da Poesia promove
encontros entre pessoas
que gostam de ler, de ouvir e contar histórias, de
recitar poesias, de escutar

música.
A programação da casa
é traçada de acordo com
os interesses e a colaboração de seus freqüentadores, contando com rodas
de leituras de contos e de
poesias, rodas de música,
leitura de peças teatrais e
oficinas, entre outras atividades.
Victorino Carriço nasceu em São Pedro d’Aldeia,
no bairro Baixo Grande, em
1912, e faleceu em maio
de 2003. Foi ele quem escreveu o hino da cidade
de Cabo Frio e do Colégio Franciscano Sagrado
Coração de Jesus. O compositor e poeta também
publicou três livros: “Mar e
Amar”, “Vidas Mortas” e “Se
Voltares”.
A Casa da Poesia fica na
Av. Governador Leonel de
Moura Brizola, nº 2, Praia
dos Anjos. Mais informações pelo telefone: (22)
2622-7430.

A Casa da Poesia foi moradia do poeta Victorino Carriço
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Eventos do mês de setembro

Peregrinação Arquidiocesana Visita das imagens de Nossa Senhora
No dia 10 de setembro,
milhares de fieis participaram da tradicional peregrinação a Aparecida do Norte, SP.
Foram mais de 64 paróquias de toda Arquidiocese, que acompanharam
a Missa presidida por Dom
Alano Maria Pena, Arce-

bispo de Niterói, e concelabrada por mais de 50
sacerdotes. A celebração
contou ainda com muitos
diáconos e os seminaristas
do Seminário Arquidiocesano de São José.
Veja vídeo e fotos da
Peregrinação no site
www.pnsassunao.org.br

Nossa Senhora de Nazaré

A Região dos Lagos recebeu a visita da imagem
peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.
A imagem passou por

Saquarema e Araruama,
sendo recebida em Cabo
Frio com carreata até a
Igreja Matriz Auxiliar de
Nossa Senhora da Assun-

ção, onde houve Oração
do Terço e Missa.
Em seguida, vigília na
Matriz Histórica, até partir
de manhã para Belém, PA.
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“Esse Rio pega Fogo”
Aconteceu em Araruama, nos dias 17 e 18, o 7º
acampamento “Esse Rio
Pega Fogo”, com a presença de 500 jovens da Região
dos Lagos.

O evento foi promovido
pela Renovação Carismática Católica do Vicariato
Lagos, com o tema “Sentinelas do amanhã – Por Tua
Palavra

Encontro de Corais

Mais uma vez, o Encontro Internacional de Corais de Cabo Frio reuniu
grande público. Este ano, o evento completou 25 anos.

Festival do MCC
Pe. Silvio, de Belém, entrega ao Monsenhor Valdir Mesquita a corda que
representa o Círio de Nazaré

Nossa Senhora Aparecida

Com alegria os paroquianos também receberam a visita da imagem de
Nossa Senhora Aparecida.
Mais fotos destes eventos estão disponíveis no site www.pnsassuncao.org.br/multimidia/galeria-de-fotos

O Movimento de Cursilhos de Cristandade promoveu, no dia 25, o II Festival de Comida Mineira, na Sociedade Musical Santa Helena.
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Aniversariantes do mês

Outubro

01 – Sebastião Bezerra Bonfin; Maria Neci de Souza; Carmen Tereza da Silva
Siqueira; Hermenegildo dos Santos Coelho; Nailda Batista Duarte; Nildivânia Braga
da Silva; Karina Soares Alves; Paula de Moraes Garcia
02 – Antônio E. Ferreira; Maria Nilda Neves Perez
03 – Adelma Barreto Pinto; Therezinha de Jesus Tavares Monteiro; Priscila Salles
de Almeida
04 – Judith Maria Ribeiro Fieschi Lavagnino; Francisco Rufino Calixta; Thereza
Cristina Di Jorio Vieira; Silvia Rohem Goulart

Encontro Arquidiocesano de
Espiritualidade
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Projeto Simples Mente
Educação: os desafios de dizer “sim” e “não”

Foto: Divulgação

por Padre Ricardo Mota e Cida Lopes
Foto: PASCOM

05 – Leide Cardoso; Irene de Souza Galvão; Marlene Trindade Braga; Sérgio Luiz
Costa Filho; Vânia Reis de Souza
06 – Waltéa Pereira Marins; Semeão Pereira da Silva; Elza Cabral Barreto; Maria F.
Tereza F. Terra; Maria Inês Valentim Alberto
07 – Maria da Penha Ribeiro Barreto; Aurora do Rosário da Costa Ferreira; Paulo
Roberto Simões Amaral; João Santucci Sobrinho
08 – Alfredo Luis Nogueira Gonçalves
09 – Heloísa Gomes Macedo
10 – Lizimar Neri da Silva Rispoli; André Henrique dos Santos Francisco
11 – Jorgiléa Oliveira Nunes; Maria de Nazaré Paiva de Castro; Simone Freire Cabral
13 – Maria Olísia Augusta de Aguiar
14 – Vera Lúcia dos Santos Garcia; Jandira Alves da Silva
15 – Manoel José de Souza Ramos; Jorge Eduardo Gomes Silva; Leandro da Costa
Fonseca
16 – Rosa Venetillo Rocha; Terezinha de Jesus da Silva Sherman; Fernando José de
Souza Ferreira; Máximino Faria Barbeito
17 – Marilda Viana de Abreu; Eliane de Araújo Costa; Rodolfo dos Santos Sampaio
18 – Ana Maria Pereira Moledo
19 – Francisco Sérgio da Silva Cunha; Maria da Salette Rosa da Cunha; Sandra
Rodrigues dos Santos Tardelli; Jaline Valma Mendes Barboza; Júlio da Conceição
Silveira; Eduardo Rosa de Andrade; Andrea Chaves Loyola Vidal
20 – Lívio da Silva Neves; Luiz Walter G. Trindade; Inês Maria da Conceição Brito;
Nayanne Novaes Carvalho
21 – Jenner Antônio dos Santos
22 – Marcone Felix Barbosa; Luiz Carlos Maciel de Oliveira; Ana Lúcia Mota Gaiote
23 – Amália M. Marques Diniz; Maria Auxiliadora Rodrigues Maciel
24 – José Américo de Almeida Bitencourt; Léa Medeiros da Silva; Paulo Henrique
Cirico; Natalina Assad Lima de Araújo
25 – Valdir dos Santos Teixeira; Fábio Salles Barbosa
26 – Talita Hernandes Perelló; Edilma Guimarães de Mello
27 – Maria José R. Perissé Alfradique; Edgar Torres; Luis Gonzaga de Lima
28 – Hércules Antônio de S. Teixeira; Maria Alice Passos de Souza
29 – Bárbara de Montis Nogueira; Bernadete Marques dos Santos; Priscila Siqueira
S.M. Miranda
30 – Aldenir Lima Pimentel; Janecéia Bernado do N. Manoel; Maria Carolina Dalboni
Lemos Amaral; Luciene Barbosa da Silva
31 – Lourdes Fernandes Ambrósio; Fátima Araújo Macedo Fonsêca; Jaqueline
Fonseca Pinto

Os participantes em um momento de adoração ao Santissímo Sacramento

Mais de 120 agentes
da Pastoral da Saúde dos
diversos Vicariatos da Arquidiocese de Niterói participaram do Encontro
Arquidiocesano de Espiritualidade realizado no dia
24 de setembro, no Instituto Católico de Educação e
Cultura Mater Coeli.
O evento teve momentos de reflexão, Santa Missa, almoço partilhado e
adoração ao Santíssimo
Sacramento. Diversos temas foram tratados, como:
as atividades pastorais, espiritualidade e obediência
dos membros da pastoral.
Na ocasião, foram apresentados os projetos para

o próximo ano de 2012, e
marcadas datas de retiro
e encontros para todos os
membros. Uma das novidades é a campanha da fraternidade do ano de 2012 que
tratará o tema saúde.
Durante o evento, os
agentes de Cabo Frio, ao
lado dos demais agentes
do Vicariatos Lagos, foram
investidos pelo Coordenador da Pastoral, Padre Marcelo Alves, que também
proferiu palestra como Diretor Espiritual da Pastoral
da Saúde de Cabo Frio.
Os agentes de Cabo Frio
que foram investidos são:
Cida Lopes, Creusa Guimarães, Maria Barbosa, Lady

Jeanne, Valdicéia Guedes ,
Maria Lúcia Bonan, Edinéia
dos Santos, José Laércio,
Leonilda Pereira, Verônica
Schiavon, Maria José Porto,
Angela Maria Sampaio, Elizabeth Campos, Zélia Therezinha, Adelina Henriques,
Júlia Chaves, Zilda Oliveira,
Maria da Conceição Valentim, Regina Ferreira, Elma
Santos, Regina Lúcia Antunes, Maria de Lourdes Carvalho, Maria Augusta Fontes, Rosélia Ribeiro.

Fotos e vídeos sobre o
evento no site: www.pnsassuncao.org.br

Este mês, falamos sobre os reflexos, em nossa sociedade, da educação que as famílias estão dando aos
jovens. Na edição passada, atentamos para o fato de que muitos pais
estão mais preocupados em oferecer recursos financeiros do que em
transmitir de valores aos seus filhos.
Recursos financeiros significam
os prazeres que esses recursos proporcionam, ou seja, oferecer prazer para os
filhos através do que o dinheiro pode
comprar. Percebemos que estamos vivendo num tempo em que o prazer está
sendo colocado em primeiro plano - a
era do prazer. Jamais se buscou tanto
o prazer como nos dias de hoje. O prazer à frente do saber, nunca se pensou
tão pouco. O trabalho do pensamento
é comandado por aquilo que produz
obstáculo, porém nada mais representa obstáculo. Hoje tudo pode; os limites estão sendo derrubados um a um.
Dinheiro e acesso ao prazer têm
uma relação diretamente proporcional.
Quanto mais dinheiro, mais prazer é alcançado. Por outro lado, a educação e
o prazer têm uma relação inversamente
proporcional. Educar uma criança seria
impor limites ao acesso a alguns prazeres. Não falamos de prazer sexual, e sim

da liberdade de poder fazer tudo o que
se quer, comprar tudo que se quer, etc.
É fácil dizer “sim” pra o que o
filho quer; causa menos sofrimento. Os
pais não precisam se sentir culpados
por causar esse sofrimento; dá menos
trabalho, menos aborrecimento, não
precisam se indispor com os filhos.
Mas, quem disse que educar não dá trabalho? Educar é trabalhoso, requer firmeza, proibição e segurança por parte
dos responsáveis; exige conflito, incômodo e recursos para lidar com sentimentos difíceis, como frustração e ódio.
A criança recriminada pelos
seus pais sente raiva desses, muitas vezes fala que os odeia. Dessa experiência
nasce e cresce a relação estreita entre
amor e ódio. A pessoa que educa de verdade sempre causa um pouco de raiva
na criança, já que a função do educador
é privar o filho do acesso à vazão livre
de desejos e prazeres, o que causa incômodo a essa criança. Mas é preciso que
mães e pais saibam que, quem priva
também transmite amor, um amor mais
verdadeiro do que aquele que permite
tudo, pois permitir tudo é bem mais
fácil, mas não é tarefa de educador.
À criança que recebe limites, que
foi privada de algum desejo na infân-

cia, desenvolve recursos para lidar com
suas frustrações desde cedo, e dificilmente será acometida por qualquer
tipo de depressão na idade adulta, já
que esta doença é decorrente das frustrações da vida. Sabe-se que a depressão é oriunda da falta de habilidade em
lidar com o não acesso ao objeto de
prazer, ou seja, com alguma frustração.
Uma criança que aprendeu desde cedo
a lidar com as frustrações, terá recursos,
na idade adulta, para enfrentar melhor
essa dificuldade, e dificilmente sofrerá
de depressão; serão erguidas, desde a
infância, defesas contra a depressão.
Acredita-se que o pânico (que dá
origem à Síndrome do Pânico, tão comum em nossa sociedade) também
tem sua raiz no medo infantil de lidar com os limites da vida, sendo o
maior deles a existência da morte.
Assim como a depressão, o Pânico também é amenizado pelos limites
impostos por pais educadores. Para a
criança que é dito o “não”, é oportunizado o desenvolvimento de suportar esses limites logo cedo, o que preveniria a
chamada Síndrome do Pânico (uma síndrome em que o objeto do medo é indefinido, ou seja, quem a sofre da não sabe
definir exatamente do que tem medo).
Concluímos que uma educação liberal, sem as privações necessárias,
sem as frustrações necessárias, sem
os limites necessários, gera um adulto e uma sociedade deprimida e em
pânico. A função de pais educadores
é impor o impossível (limites) a serviço do prazer desmedido da criança. Mas, como os responsáveis podem assumir essa função diante de
uma sociedade em que o capital, e o
prazer que deste provém, estão sendo colocados como de maior valor?

Luis Felipe Nigri
Coordenador do projeto simplesmente e Orientador educacional do
Instituto Mater Coeli

Divulgação Internet

torta de mandioquinha

Ingredientes:

1 kg de mandioquinha
2 colheres de margarina
sal a gosto
2 ovos

Recheio:

2 colheres de azeite
1 cebola picada
2 dentes de alho amassados
500 gr de carne-seca dessalgada,
cozida e desfiada.
1 maço de couve
1/2 xicara de parmesão p/ polvilhar

Modo de preparo:
Aqueça o forno a 180ºc. Cozinhe a
mandioquinha e passe pelo espremedor de legumes ainda quente. Acrescente a margarina, sal e misture bem.
Bata os ovos até dobrar de volume.
Junte o purê de mandioquinha e trabalhe a massa até ficar homogênea.
Reserve.
Recheio:
Na panela aqueça o azeite e doure
o alho e a cebola. Acrescente a carne-seca e a couve cortada em tiras fininhas. Refogue por 5 minutos,retire do
fogo e deixe esfriar.
Montagem:
Com metade da massa de mandioquinha forre o fundo de um refratário grande. Recheie e cubra com o
restante da massa. Polvilhe o queijo
ralado e leve ao forno por aproximadamente 25 minutos ou até dourar.

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

