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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)

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:
Igreja Filial 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

Capela 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

Igreja Filial São Pedro Apóstolo - 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

Igreja Filial São José - Bairro Peró
Missas:
Todos os domingos, às 10h30min
Celebração da Palavra e Adoração ao Santíssimo: 
Terças-feiras, às 19h30min
Legião de Maria: terças-feiras, às 16h
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min
Missão nas casas: quintas-feiras, às 19h
Distribuição de cestas básicas: 3º domingo do mês, após a Missa
Catequese: sábados – Livros I e II, das 9h às 11h

Capela Rainha da Paz - Bairro Itajuru
Oração do Terço: segundas-feiras, às 19h
Culto Eucarístico: segundas-feiras, às 19h15min

Capela 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

Igreja Filial Sant’Anna - Bairro Vila Nova
Missas:
4º sábado do mês, às 18h
2º e 3º domingos do mês, às 10h30min
Celebração da Palavra: 
segundas-feiras, às 19h30min (após o Terço com a Liga de São 
José)
Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
1ª segunda-feira do mês, das 8h às 18h
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h
Catequese: sábados – Livros I e II, das 15h às 17h
Distribuição de cestas básicas: 
toda última segunda-feira do mês, após a celebração da Palavra
Legião de Maria: terças-feiras – reunião dos dois grupos, das 15h 
às 16h e das 17h às 18h
Oração do Terço: 
às segundas-feiras, Terço com a Liga de São José, às 19h; 
às quintas-feiras, Terço Mariano, às 19h; e às sextas-feiras, Terço 
com as crianças, às 19h, junto ao grupo da Liga de São JoséE
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Vós, que confiastes aos seres humanos a tarefa de governar o mundo, 
concedei que o nosso trabalho vos dê glória e santifique os nossos irmãos e irmãs.

Matrimônio:
Informações e entrega de 
documentos na Sec.Paroquial 
com a presença dos noivos

Bênçãos de objetos 
(veículos, casas e outros):
marcar previamente na 
Secretaria Paroquial

Inscrições às terças-feiras, das 
9h às 12h e das 14h às 17h

Batismo:

Terça a Sexta-feira: 
- 30 minutos antes das Missas
- Todas às quartas e quinta-fei-
ras, na Igreja Matriz Histórica, 
das 15h às 18h

Confissões:

Nesta última edição 
do ano, não podemos 
deixar de agradecer a 
cada um dos nossos lei-
tores e colaboradores, 
tanto da Pastoral da 
Comunicação como de 
todas as pastorais, mo-
vimentos, comunidades; 
além dos anunciantes e 
apoiadores culturais.

No próximo mês, o jor-
nal Sal e Luz completará 
dez anos. E esse caminho 
de uma década só está 
sendo possível porque 
contamos com o carinho 
e ajuda dessas pessoas.

Nesta edição especial 
de Natal, saudamos Dom 
Frei Alano, que durante 
tanto tempo caminhou 
ao nosso lado, estando 
à frente da Arquidiocese, 
e damos boas-vindas ao 
nosso novo bispo, Dom 
José Francisco. 

Trazemos, também 
uma matéria especial 
sobre o Natal, com a pro-
gramação de fim de ano 
de nossa paróquia. E ain-
da com esse clima nata-
lino, temos as colunas de 
Arte e Cultura, com o pro-
jeto “Cantando o Natal 
de Cristo”; a de culinária, 
com a receita de Natal 
de uma família de paro-
quianos; e a de Turismo, 
que mostra Belém, um 
centro de peregrinação 
cristã por ser a cidade em 
que Jesus nasceu.

A todos um Feliz Natal 
e um ano novo com mui-
ta alegria e paz!

Paróquia realiza curso 
do Catecismo - Youcat

Foto: Divulgação

“Estudai o catecismo com paixão e 
perseverança! Sacrificai o vosso tem-
po para isso! Estudai-o no silêncio do 
vosso quarto, leiai-o em duplas, se sois 
amigos, formais grupos e redes de es-
tudo, trocai ideias pela Internet. Per-
manecei, de todos os modos, em diálo-
go sobre a vossa fé!”. 

Esse é o convite feito pelo Papa 
Bento XVI aos jovens no prefácio do 
catecismo para jovens Youcat (abre-
viatura de Youth Catechism – Catecis-
mo Jovem). 

O YouCat  foi pensado para adoles-
centes e jovens adultos. Trata-se de 
um livro com a explicação contem-
porânea da fé católica, preparado 
na Alemanha e prefaciado por Bento 
XVI.

O livro tem 300 páginas e foi lan-

çado em sete idiomas, com uma tira-
gem inicial de 700 mil exemplares.

A obra é composta por 527 per-
guntas e respostas diretas que abor-
dam assuntos da vivência cotidiana 
da fé católica respondendo as prin-
cipais dúvidas dos jovens, além de 
comentários, ilustrações e imagens, 
sumário de conceitos-chave, citações 
bíblicas e de santos e grandes mes-
tres da fé católica. 

A estrutura é:
 - No que os católicos creem (dou-

trina) 
 - Como os católicos celebram os 

mistérios da fé (sacramentos) 
 - Como os católicos vivem (vida 

moral) 
 - Como eles rezam (oração e espi-

ritualidade)

Saiba mais sobre o Youcat

Pe. Ricardo Mota na aula inaugural do Youcat

paroquial. “A princípio, 
o número limite de ins-
crições é 70 pessoas, por 
motivos diversos, esse 
é o quantitativo supor-
tado pela sala de pales-
tras, estaremos usando 
o salão paroquial para 
acolher a todos, mas se 
eventualmente formos 
surpreendidos por um 
contingente maior, ire-
mos tomar as providên-
cias necessárias para 
que o curso ocorra de 
maneira mais confortá-
vel”, afirma Pe. Ricardo 
Mota.

Estão abertas as ins-
crições para o Curso do 
Catecismo da Igreja Ca-
tólica, na versão YOU-
CAT, “para Jovens de 
corpo e de alma”, como 
ressalta o responsável 
pela iniciativa, Padre Ri-
cardo Mota.

“É uma ótima opor-
tunidade de formação 
espiritual e doutrinal, já 
que o Catecismo é um 
livro muito útil para a fé, 
tanto de maneira pes-
soal como comunitária, 
também na dimensão 
doutrinária como bíbli-
ca, um excelente com-
pêndio da fé cristã, que 
norteia a vida dos ho-
mens rumo a Jesus Cris-
to, Senhor e Salvador”, 
afirma o sacerdote.

Segundo ele, as mo-
tivações para o curso se 
deram porque verificou-
-se a necessidade de 
aprofundamento e cres-
cimento doutrinal; por 
ser  perceptível a necesi-

sidade da 
p re se nça 
sacerdotal 
em outros 
níveis de  
pastoral e 
para con-
solidar e 
unir mais 
concreta-
mente  a 
c o m u n i -
dade.

A presença e frequên-
cia são livres, ou seja, 
não existem taxas nem 
mensalidades. Contudo 
é solicitado o empenho 
dos participantes e que, 
na medida do possível, 
adquiram o Novo Cate-
cismo ou sua versão atu-
al para Jovens, YouCat, 
disponíveis nas lojas 
Católicas ou na livraria 
paroquial. Ainda serão 
necessários: a Bíblia, 
caderno e caneta para 
anotações.

As inscrições estão 
abertas na secretaria 

Programação
De Segunda a Sexta-feira

05h - Ofício da Imaculada
05h30 - Músicas Marianas
06h - Angelus – Milícia da Imaculada
06h10 - Santo Terço em sua Casa
06h30 - Músicas Marianas
07h - Programação Musical 
10h - A Hora do Ouvinte
           Toda 2ª, 4ª e 6ª feira até as 12h.
11h - Programação Musical
12h Angelus – Milícia da Imaculada 
12h10 - Programação Musical 
14h - Comunidade Total
17h - Programação Musical 
           PHS (Pastoral da Sobriedade)
           Toda 4ª feira até as 19h. 
17h40 - Santo Terço em sua Casa
18h - Angelus – Milícia da Imaculada
18h10 - De Calça Jeans
                Toda 2ª feira
                -Sessão da Câmara Municipal   
                Toda 3ª e 5ª feiras.
                - PHS (Pastoral da Sobriedade)
                Toda 4ª feira até 19h.
                - Momento da Saúde
                  Toda 6ª feira até 19h.
19h - A Voz do Brasil
20h - Programação Musical Noturna 
           Sessão da Câmara Municipal                
           Toda 3ª e 5ª feira.
03h - Terço da Misericórdia
03h15 - Músicas Marianas
04h - Terço da Libertação
04h20 - Músicas Marianas
 

Sábado e Domingo

05h - Ofício da Imaculada
05h30 - Músicas Marianas
06h - Angelus – Milícia da Imaculada
06h10 - Santo Terço em sua Casa
06h30 - Músicas Marianas
07h - Programação Musical 
09h - Palestras
10h - Top 10 Ave Maria
11h - Viva a Vida (Pastoral da Criança)
12h - Angelus – Milícia da Imaculada
12h07 - Music Day
15h - Terço da Misericórdia
16h - Canção Nova Music
17h40 - Santo Terço em sua Casa
18h - Angelus – Milícia da Imaculada
18h10 - Programação Musical 
               Santa Missa - domingo
21h10 - Programação Musical
                domingo
23h59 - Programação Noturna
                sábado e domingo
03h - Terço da Misericórdia
03h15 - Músicas Marianas
04h - Terço da Libertação
04h20 - Músicas Marianas

A Rádio Ave Maria deseja a todos os ouvintes, cola-
boradores e apoiadores culturais

um Feliz Natal e 
um ano novo abençoado!
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Fieis de diversas paró-
quias   compareceram à 
Missa de investidura de 
novos MESC´s (Ministros 
Extraordinários da Comu-
nhão Eucarística) e Acóli-
tos para o Vicariato Lagos.

A cerimônia, no dia 27 
de novembro, na Paróquia 
Nossa Senhora da Assun-
ção em Cabo Frio, foi presi-
dida por Monsenhor Valdir 
Mesquita com  a presença 
também de quatro sacer-
dotes e dois diáconos.  

Neste ano foram inves-
tidos mais de 80 Mesc´s 
para o serviço  nas comu-
nidades. A atividade e ta-
refa dos novos Mesc´s será 
levar a comunhão aos que 
necessitam e   ajudarem os 
sacerdotes na Missa, ex-
traordinariamente, distri-
buindo a Comunhão.

Na ocasião todos os sa-
cerdotes fizeram impor as 
mãos sob os novos Mesc´s. 

Depois de proferida a 
oração, eles vestiram suas 
Opas (veste de Mesc) e fi-
caram aptos para servirem 
no Ministério. 

Crianças recebem Primeira 
Eucaristia

Arquidiocese de Niterói tem novo bispo Vicariato Lagos investe novos 
MESC´s e acólitos por Pe. Ricardo Mota

pastor” da Igreja Particular Metropolitana de Niterói.
Posso assegurar-lhes que o novo Arcebispo, irmão e amigo que mui-

to estimo, conquistará logo vocês todos pelo seu modo de ser atencioso, 
delicado, sempre acolhedor e profundamente espiritual. Seu lema epis-
copal traduz isto muito bem: “Vivamos por Ele” (1Jo 4, 9).

Mineiro de nascimento, com 55 anos de idade e dez de episcopado, 
Dom José Francisco foi ornado por Deus com grandes qualidades para 
servir à Igreja com serenidade e firmeza, o que lhe possibilitara prosse-
guir o caminho evangelizador de nossa Arquidiocese, imprimindo-lhe 
novas dimensões com maior dinamismo.

Convoco to do o querido clero e os fiéis católicos de todas as paró-
quias da Arquidiocese a nos reunirmos em Niterói para acolher vibran-
temente o novo pastor, que tomará posse no governo desta Arquidio-
cese, no próximo dia 11 de fevereiro de 2012, em local e hora a serem 
posteriormente comunicados.

Até lá, determino que em todas as celebrações eucarísticas domini-
cais, sejam feitas preces especiais e ardentes súplicas a Deus pelo novo 
Arcebispo, por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e São João 
Batista, nossos Padroeiros.

A notícia da nomeação de Dom José Francisco pelo Santo Padre o 
Papa Bento XVI, nos chega, significativamente, no início do Advento, 
tempo de esperanças renovadas em preparação ao Natal do Senhor: 
que precioso e belo presente o Senhor da à Igreja Metropolitana de Ni-
terói! Parafraseando o profeta Isaías, eu lhes diria que “os Céus orva-
lharam sobre a Igreja de Niterói este homem justo e bondoso”, que será 
precioso instrumento de Deus para fazer germinar na terra de seus co-
rações a presença viva e santificadora do divino Salvador.

No momento em que o Santo Padre o Papa Bento XVI determina 
a abertura do “Ano da Fé”, no momento em que o Rio de Janeiro entra 
em ritmo de Jornada Mundial da Juventude, chega S. Excia. Dom José 
Francisco como “enviado do Senhor” para mergulhar todos vocês, to-
dos nós, no dinamismo missionário do anuncio da Fé e do testemunho 
ardoroso de Jesus Cristo.

Na expectativa de sua entronização como novo Arcebispo de Nite-
rói, vivamos intensamente este Advento, preparando nossos corações 
pelos caminhos da penitência, da oração, do contato mais profundo 
com a Palavra de Deus, a fim de que, na Noite Santa do Natal, mere-
çamos a graça de sentir o Verbo de Deus nascendo em nossa vida, em 
nosso ser, tudo iluminando, tudo inundando com o canto do “Glória a 
Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados”, que os 
Anjos entoaram diante dos pastores, após lhes terem anunciado o nas-
cimento do Salvador.

Quero expressar-lhes, caríssimos irmãos e irmãs, antes de terminar 
esta carta, meus vivos sentimentos de sincera gratidão por tudo o que 
recebi de todos vocês ao longo destes oito anos de convívio nos cami-
nhos do Senhor, através dos quais procurei, dentro de meus limites, 
ajudá-los a aprofundar seu encontro com o Senhor Jesus e a crescerem 
na vivência da verdadeira fé católica, na construção de uma autêntica 
comunhão de amor fraterno, especialmente entre os presbíteros.

Desejando-lhes um Santo, Feliz e Abençoado Natal, imploro à San-
tíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que lhes traga as mais fe-
cundas e felizes bênçãos divinas para os caminhos do Novo Ano que se 
aproxima, e que se iniciará com a chegada do novo Arcebispo de Nite-
rói, S. Excia. Dom José Francisco Rezende Dias, a quem desde já, todos 
nós devemos dizer, com todo o coração: “SEJA BEM VINDO DOM JOSÉ 
FRANCISCO!”

+ Dom Frei Alano Maria Pena, OP
Administrador Apostólico da Arquidiocese de Niterói

Fotos: PASCOM

Sete paróquias do Vicariato recebem os novos MESCs.

Na mesma Missa, fo-
ram investidos três novos 
Acólitos, que também vão 
auxiliar os sacerdotes e di-
áconos no serviço do altar. 

Aos Acólitos cabe dis-
tribuir a eucaristia, ajudar 
no serviço do altar prepa-
rando o mesmo para a Sa-
grada Comunhão, e ainda 
cuidar da purificação dos 
vasos sagrados.

Os Acólitos foram cha-
mados ao Altar para re-
ceberem sua investidura. 
Monsenhor Valdir proferiu 
a oração e logo em seguida 
os Novos Acólitos vestiram 
suas túnicas e receberam o 
Pão, símbolo da Eucaristia. 
Logo depois, se colocaram 
a serviço do altar.

Nesta investidura de 
novos Mesc´s se destaca a 
investidura de Mesc para a 

Pastoral de Surdos de São 
Pedro da Aldeia (Par. São 
Pedro), Flávia Serpa, da 
qual ela é uma das coor-
denadoras. O objetivo da 
investidura é favorecer o 
trabalho junto aos surdos 
da comunidade.

Ao todo foram sete Pa-
róquias que receberam 
novos Mesc´s: Saquarema/
Bacaxá (Com. Santo Antô-
nio), Araruama (N. S. Apa-
recida e São Sebastião), 
São Pedro da Aldeia (Par. 
São Pedro e Par. São João 
Batista), Jaridim Esperan-
ça - Cabo frio (Par. N. S. da 
Esperança), Búzios (Par. 
Sant`Ana e Santa e Santa 
Rita). 

Os três novos Acólitos 
investidos fazem parte da 
Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, de Araruama.

Após completar jubileu 
de ouro de vida sacerdo-
tal, Dom Frei Alano Maria 
Pena, OP, Arcebispo de Ni-
terói, pede ao Sumo Pontí-
fice renúncia do cargo de 
Arcebispo Metropolitano 
de Niterói-RJ. 

A renúncia ao ofício 
deu-se pelo motivo de 
completar 75 anos de ida-
de em outubro de 2010, 
conforme preceitua e fa-
vorece o Código de Direito 
Canônico.

Tendo aceito o pedi-
do de Dom Alano,  o Papa 
Bento XVI delegou, no dia  
30 de novembro, Dom 
José Francisco Rezende 
Dias, até então Bispo da 
Diocese de Duque de Ca-
xias, RJ, para ocupar o car-
go de bispo Metropolitano 
da Arquidiocese de Niterói 

“Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não 
tem sido vã – não por mim – mas pela Sua graça que está comigo” (1Cor 
15,10). É esse o tom com que aceito esta nobre e desafiadora missão. É 
essa a atitude de fé ao chamado de Jesus Cristo, na voz da Igreja, que 
me faz dizer meu “sim”.

Quando assumi a missão episcopal, escolhi como lema para a vi-
vência de meu ministério o carisma e a força das palavras da Primeira 
Carta de João: “Nisto se manifestou o amor de Deus por nós: Deus en-
viou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por Ele” (1Jo 4,9). 
Este é o convite que dirijo aos irmãos e irmãs da Igreja de Niterói, nessa 
primeira mensagem: Vivamos por Ele. Só por Ele recebemos a graça do 
Mistério Total da Vida Divina, que nos traz esperança, no mundo, e sal-
vação, do mundo.

Aos irmãos cristãos leigos e leigas, Povo de Deus enxertado em Cris-
to pelo Batismo, o meu afeto de pastor e o desejo de caminhar unido a 
vocês para a construção de uma comunidade solidária numa socieda-
de mais justa. Sobretudo, aos jovens, o carinho de meu lado paterno.

Aos seminaristas, que agora estão acolhendo e discernindo o cha-
mado de Cristo, o meu carinho, e a esperança de que sejam generosos 
na resposta fiel ao Senhor. Soube que são muitos! O bispo de vocês, 
apenas um irmão mais velho, encheu-se de alegria com essa notícia, e 
espera o momento de conhecer um a um.

Aos irmãos consagrados e às irmãs consagradas, que embelezam 
a Igreja com seus carismas e nutrem o mundo com a memória viva da 
forma de ser e atuar de Jesus, minha saudação fraterna. Conto com a 
força de seu testemunho, caridade e missão.

Aos irmãos diáconos, sinais do Cristo-Servo e expressão da Igreja 
servidora, deixo nesse primeiro momento o afeto do meu coração e o 
desejo de caminhar juntos na comunhão e na entrega de vida, sempre, 
a serviço do Amor Fundador. Não importam quais sejam os nossos de-
safios, a graça os transformará em alegrias do Reino.

Aos irmãos presbíteros, que mais de perto cooperam na Ordem 
episcopal e compartilham e exercem comigo, bispo, o sacerdócio único 
de Cristo, uma palavra especial: vocês são meus irmãos. São os meus 
irmãos mais próximos, e serão os mais queridos, em todas as dores e 
em todas as alegrias. Nessa família, os ministérios são diferentes e as 
responsabilidades não são iguais, mas os irmãos serão o que sempre 
foram: irmãos. Trago meu amor fraterno e venho a vocês como irmão. 
O compromisso missionário que a Arquidiocese assume em Barra do 
Garças e em Porto Velho, com irmãos presbíteros seus, revela a sintonia 
eclesial da Arquidiocese de Niterói com a Igreja desse país-continente. 
Vocês anteciparam o Documento de Aparecida: esse é o lado verdadei-
ro e real da Igreja de Cristo! Sinto-me honrado de estar com vocês.

A Dom Alano, meu irmão maior, meu carinho e reconhecimento por 
tudo o que já fez e pela ajuda incomparável de seu apoio e sabedoria.

Às autoridades constituídas, aos irmãos de outras denominações 
cristãs e a todas as pessoas de boa vontade quero dizer que estou to-
talmente aberto ao diálogo e ao empenho de buscar a justiça e a paz.

Confio na graça de Deus. Darei tudo de mim para ser um bispo servi-
dor do Evangelho. Preciso e conto com o apoio e a oração de todos para 
ser fiel a esta missão. Rezemos juntos. Caminhemos juntos. Deus nos 
escolhe, nos chama e nos envia para ser a transparência de seu amor no 
mundo. Seja essa confiança o estrado firme onde repousem nossos pés.

Unidos na oração e no coração, envio a todos a minha bênção.

+ Dom José Francisco Rezende Dias
Arcebispo Eleito de Niterói
(Fonte: Arquidiocese de Niterói)

Dom José Francisco 
Rezende Dias tem como 
lema “Per opsum vivamus” 
(Vivamos por Ele). 

Antes do episcopado 
foi vigário paroquial em 
diversas paróquias; Reitor 
da Comunidade de Teo-
logia da Arquidiocese de 
Pouso Alegre em Taubaté; 
Diretor Espiritual no mes-
mo seminário; Pároco da 
Paróquia Santa Rita, em 
Santa Rita de Caldas, MG; 
e Diretor do Instituto Teo-
lógico Interdiocesano São 
José. De julho de 1997 até 
ser nomeado, era Vigário 
Geral da Arquidiocese de 
Pouso Alegre e também 
foi Reitor do Seminário da 
mesma Arquidiocese. 

Foi nomeado Bispo Au-
xiliar de Pouso Alegre em 
2001 e em 2005 foi nome-
ado Bispo titular da Dioce-
se de Duque de Caxias, RJ.

Este maio deste ano, foi 
eleito Secretário do Regio-
nal Leste-1 da CNBB. No 
dia 30 de novembro deste 
ano de 2011, foi nomeado 
bispo da Arquidiocese de 
Niterói-RJ.

 Leia o histórico comple-
to do novo bispo da Arqui-
diocese de Niterói no site 
www.pnsassuncao.org.br

Vivamos por ele!
Irmãos e irmãs, da Arquidio-

cese de Niterói:
“A Graça do Senhor Jesus Cris-

to esteja com todos vocês” (1Cor 
16,23).

Ao ser escolhido para a mis-
são de Arcebispo de Niterói, que-
ro saudar com carinho o Povo de 
Deus desta Igreja. Deus, rico em 
misericórdia, deu-me a mim, o 
menor de todos, a graça de anun-
ciar por meio do Evangelho, as 
riquezas incomparáveis de Cristo 
(Ef 3,8).

Mensagem do Novo Bispo de Niterói Mensagem de Dom Alano à Arquidiocese de Niterói
Caríssimos irmãos e irmãs,
“Bendito aquele que vem em 

nome do Senhor!”
A Providência Divina, na sua 

infinita misericórdia, acaba de 
designar, por decisão do Santo 
Padre o Papa Bento XVI, o novo 
Arcebispo Metropolitano de Nite-
rói, na pessoa de S. Excia. Revma. 
DOM JOSE FRANCISCO REZENDE 
DIAS, até então Bispo Diocesano 
de Duque de Caxias – RJ.

Saudamos e queremos todos 
acolher, com júbilo e alegria, este 
homem de Deus, que será “o bom 

Mais de 150 crianças receberam a Primeira 
Eucaristia na Paróquia Nossa Senhora da Assun-
ção (Matriz, comunidades de Sant’ Anna, na Vila 
Nova; São Pedro, na Gamboa; Santa Clara, no Ja-
caré; e São José, no Peró). 

Antes disso, as crianças participaram de um 
dia de retiro no Instituto Católico de Educação 
e Cultura Mater Coeli,  com diversas atividades, 
como teatro, orações, plenárias e lanche.

Vídeo e fotos das cerimônias de Primeira Eu-
caristias estão sendo vendidos pela Pastoral da 
Comunicação. Os interessados devem entrar em 
contato pelo telefone (22) 2643-0082 para enco-
mendar o material.
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01 - Gloria Ramalho dos Santos
02 - Terezinha Bezerra Maia, Maria Luíza de Oliveira Meirelles, 
Lucimara Ferreira dos Santos
03 - Sônia Regina da Costa Antunes Soares
04 - Rosely Maia de Azevedo, Angela das Graças Gomes Toledo
05 - Lêda Tardelli, Regina Francisca de Oliveira Costa
06 - João Paulo Leires Lopes, Jacira Pereira de Carvalho, Beatriz 
Goulart de Carvalho Pereira
07 - Verônica Melo Lima de Oliveira
08 - Raimunda Laura Queli, André da Silva Macedo
09 - Ataualpa Rispoli Neto
10 - Oswaldo Guimarães Ribeiro, Neila Márcia Senos
11 - Euzineia Gonçalves Nunes, Maurílio Soares Damaceno, Marilza 
Pereira de Souza, Jacqueline de Mattos Gonçalves, Sebastião 
Gomes Rangel Júnior
12 - Maria de Fátima Nepomuceno Barreto Cunha, Jussara de 
Fátima Rodrigues da Mota, Mário Rodrigues Furtado de Souza, 
Vanderlei dos Santos Coutinho,  Verônica Maria Gomes Muniz
13 - Sebastião Moraes, Ílzio Luiz da Silva, Maeli de Jesus Carneiro 
Araújo, Maria Nazareth Beranger Silva, Maria Vera Lúcia Andrade
14 - Cleuza Guimarães Garcia, Orlando de Mello, Aurora Alves dos 
Santos
15 - Waldemira Pereira da Silveira, Maria Elisa Certório Mendonça 
e Geraldo, Sirlei Ferreira Siqueira, Dayse Néa Gomes dos Santos, 
Leonardo Augusto dos Santos Loureiro
16 - João Francisco Lourenço, Ivan Mageste de Ornelas
17 - Maria Lúcia Enne Aded, João Sena Rita
18 Geralda Antônia da Conceição, Maria Cristina Alves da Silva 
Lannes
19 - Maria Cândida Correia Esteves, Reny do Patrocínio Azevedo, 
Edenir Léa de Moura Lopes, Ivan de Azevedo Lopes, Cláudio Aleixo 
de Souza, Simone Neves de Oliveira Rosa, Simone Aparecida 
Conceição Silva
20 - Olívia Maria de Azevedo Ribeiro, Magdalena Silva, Maria 
Rozália Souza de Carvalho, Marlene Gomes do Amaral, Alda Bezerra 
de Lima, Vanda Lúcia Ferreira Fernandes, Norma Sueli da Silva R. 
Maciel
21 - Rosquelim Roque / Wanda Roque, Jorge Cottini
23 - Luíza Maria Dantas de Almeida, Josefa Nancy Barcelar, Tânia 
Maria Gomes de Ávila, João Evangelista da Gama, Maria Isabel 
Monachesi Marinho, Lucas dos Santos Trindade Peixoto
24 - Hideko Nakamura Miyagi, Manoel Pereira da Costa Filho,  
Márcia Lavinas Travassos
25 - Manoel Rosa da Silva, Annita da Veiga Gomes, Almerinda 
Etelvino Santos, Natalino Gomes de Andrade, Antônio Rodrigues 
Silva, Maria de Fátima Azevedo T. de Abreu, Fabiana Maria de 
Bragança Gil, Osvaldo Silva Salvador
26 - Sérgio França Santana, Flávio de Souza Luiz
27 - Paula Santa Rosa Nogueira Bernardo, Joselena da Cunha Araújo
28 - Waldelina Occhioni, Arli de Souza Coelho, Regina Célia Rocha 
Soares, Geonar Coutinho de Oliveira, Cíntia Almeida de Souza
29 - Zilda Oliveira dos Santos, Maria Tereza Bezerra dos Santos 
Lima,  Maria Terezinha Batista Cabo, Aluísio Coelho Almeida, 
Raquel Maria Carvalho da Silva
30 - Antônio Fernandes Cavadinhas, Meire Soares Arruda

Dezembro
Aniversariantes do mês SANToS Do MÊS

Dezembro

Um ano de muitas realizações. As-
sim o coordenador do MCC Setor 
Cabo Frio, Alexandre Guerra Peixe, 
definiu o ano de 2011, no qual o mo-
vimento realizou retiros, ultreias e 
eventos gastronômicos, como o Festi-
val de Comida Mineira e o Festival de 
Frango Decolores, e mutirões para re-
forma e ampliação da Casa de Retiros 
Jesus, Maria e José.

- Na Escola Vivencial, tivemos mo-
mentos muito felizes e de estudo da 
doutrina católica, sempre com um 
tema atual e motivador, proferida por 
Padres, Díaconos, religiosas e cris-
tãos leigos da nossa comunidade, aos 
quais agradecemos a disponibilidade 
e o carinho.

Quanto aos eventos gastronômi-
cos, Alexandre relembra que foram 
três almoços realizados “num clima 
de fraternidade e amor”. Além dos 
promovidos dentro da paróquia, o 
MCC esteve presente em eventos que 
integram o calendário da cidade, tais 
como o Encontro de Motociclistas e a 
Festa Portuguesa.

A série de mutirões promovidos 
pelo MCC em parceria com a comu-
nidade Boa Nova, resultou no inves-
timento de mais de R$19 mil entre 
mão-de-obra e materiais. O local pas-
sará a sediar os retiros masculino e fe-
minino do movimento.

- Que Deus retribua com amor, paz 
e saúde a todos que contribuíram 
com doações, incentivo, orações e 
trabalho nessa empreitada – afirma 
Alexandre.

O MCC convida os paroquianos 
para o almoço festivo de Natal, desti-
nado a cerca de 300 irmãos carentes, 
que srá realizado no dia 10, domingo, 
na Paróquia São Pedro e São Paulo, 
em Aquárius, Segundo Distrito de 
Cabo Frio. Na ocasião, haverá distri-
buição de cestas básicas para os adul-
tos e brinquedos e lanches para as 
crianças, além de brincadeiras e músi-
ca. Mais informações no blog mccse-
torcabofrio.blogspot.com 

01- Santo Elói ou Elígio

02- Santa Bibiana ou Viviana

03- São Francisco Xavier

04- São João Damasceno

05- São Sabas

06- São Nicolau

07- Santo Ambrósio

08- Imaculada Conceição de

Maria

09- São João (Juan) Diego

Cuauhtlatoatzin

10- São João Roberts

11- São Dâmaso I

12- Nossa Senhora de

Guadalupe

13- Santa Luzia ou Lúcia

14- São João da Cruz

15- Santo Alberto Magno

16- Santa Adelaide

17- São João da Mata

18- São Graciano

19- Santo Urbano V

20- São Domingos de Silos

21- São Pedro Canísio

22- Santa Francisca Xavier

Cabrini

23- São João Câncio

24- Santa Paula Isabel Cerioli

25- Natal de Jesus

26- Santo Estêvão

27- São João

28- Santos Inocentes

29- Sagrada Família

30- São Rugero

31- Santa Catarina Labouré

A Pastoral da Sobrie-
dade da Paróquia Nos-
sa Senhora da Assun-
ção está com inscrições 
abertas para o Curso de 
Capacitação para Con-
selheiro em Dependên-
cia Química, que terá 
como tema “Psicologia 
e Espiritualidade: pen-
samento, sentimento e 
comportamento huma-
no à luz do Cristianismo”.

O curso acontecerá 
no período de 16 a 18 
de dezembro, no Institu-
to Católico de Educação 
e Cultura Mater Coeli, 
e será ministrado pela 
empresa Qualihum Qua-
lidade Humana.

A capacitação é diri-

gida a todas as pesso-
as que já atuam ou que 
pretendem atuar na área 
da dependência quími-
ca. As vagas são limita-
das e o valor do curso 
é de R$150, já incluídos 
certificado e material di-
dático.

Durante o treinamen-
to haverá palestras, de-
bates e dinâmicas. 

O encerramento será 
durante a Santa Missa 
das 18h no domingo, 
com a entrega dos certi-
ficados.

Toda a programação 
está disponível no site: 
w w w. p n s a s s u n c a o.
org.br

Fotos: PASCOM Pastoral da Sobriedade  no enfrentamento às drogas

Casa de recuperação completa um ano de atividade
A casa de recuperação 

para dependentes quími-
cos da Comunidade Ca-
tólica Maranathá em Bú-
zios completou um ano 
de atividades. O espaço é  
fruto de uma parceria da 
Pastoral da Sobriedade de 
Cabo Frio com a Comuni-
dade Católica Maranathá, 
do Rio de Janeiro, e ainda 
com a Comunidade Lumen 
de Cristo, da Armação dos 
Búzios.

Na comemoração, apre-
sentação da banda da co-
munidade, Missa presidida 
pelo Pe. Ricardo Whyte, en-
trega de certificados para 

seis homens que comple-
taram o tratamento, almo-
ço partilhado, peça teatral 
e lançamento do CD de 
Michelle Cipriano, filha do 
fundador da Comunidade 
Católica Maranatha Rio de 
Janeiro, José Martins Ci-
priano, que também este-
ve presente.

A casa já recebeu cer-
ca de 50 pessoas e assiste 
aproximadamente 15 ho-
mens, que em seu dia-a-dia 
realizam as atividades que 
compõem o “percurso” de 
sua “hospedagem”, acom-
panhados por profissionais 
competentes no assunto. 

Além de promover cursos e palestras, a Pastoral da Sobriedade 
da Paróquia Nossa Senhora da Assunção também participou e 
apoiou a realização do II Seminário de Prevenção e Enfrenta-
mento às drogas, realizado em outubro na universidade Veiga 
de Almeida. o evento foi promovido pela Prefeitura de Cabo 
Frio com o apoio de várias instituições.

MCC comemora realizações em 2011 

Fieis recebem os participantes dos retiros 
masculino e feminino na Santa Missa.

Equipe da Pastoral da Sobriedade
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ESPECIAL Natal do Senhor Jesus!
A Programação de fim de 

ano da Paróquia Nossa Se-
nhora da Assunção começará 
com o Concerto de Natal, na 
Igreja Matriz Histórica, no dia 
9, sexta-feira, às 20h30min, 
com a participação de vários 
corais.

Programação de fim de 
ano da Paróquia:

Dia 9 – sexta-feira – às 
20h30min - Concerto de Na-
tal – Igreja Matriz Histórica

De 15 a 23/12 - Novena 
de Natal – Igreja Matriz Au-
xiliar – Após o encerramento 
da novena, haverá encenação 
do Auto de Natal pelo grupo 
GARRA.

Dia 24/12 – sábado: 
Missa Solene do Natal, às 

20h, na Igreja Matriz Auxiliar.
Dia 25/12 – domingo – 

Natal: 
Santas Missas de Natal às 

8h30min, às 18h e às 20h, na 
Igreja Matriz Auxiliar 

Dia 31/12 – sábado: 
Santa Missa às 20h, na Igre-

ja Matriz Auxiliar
Dia 01/01 – domingo – 

Solenidade de Maria, Santa 
Mãe de Deus: 

Santas Missas - às 8h30min,  
às 18h e às 20h, na Igreja Ma-
triz Auxiliar 

Fotos: Divulgação

O Rei da Paz!
O Natal é um tempo de 

alegre contemplação do 
mistério da Encarnação 
do Filho de Deus e de suas 
primeiras manifestações. 

“Homem entre os homens”, 
ele veio para nossa salvação. 
Neste tempo, Maria é celebrada 
particularmente como Mãe de 
Deus.

O Tempo do Natal começa 
com as primeiras Vésperas de 
Natal e termina no domingo 
depois da Epifania, ou seja, o 
domingo que cai após o dia 
6 de janeiro. A solenidade do 
Natal prolonga sua celebração 
por oito dias contínuos, que 
são indicados como Oitava de 
Natal. 

Programação A salvação prometida por 
Deus aos homens em suas 
mensagens aos patriarcas e 
profetas torna-se realidade 
concreta na vinda de Jesus, o 
salvador. 

O eterno Filho de Deus, 
feito homem, é a mensagem 
conclusiva de Deus aos ho-
mens: Ele é aquele que salva.

O nascimento histórico de 
Jesus em Belém é o sinal de 
nosso misterioso nascimento 
à vida divina. O Filho de Deus 
se fez homem para que os ho-
mens se pudessem tornar fi-
lhos de Deus. Este nascimento 
é início de nossa salvação, que 
se completará com a morte e 
ressurreição de Jesus. 

Os dias que vão do Natal 
à Epifania e ao Batismo do 
Senhor devem ajudar-nos a 
descobrir em Jesus Cristo a 
divindade de nosso irmão e a 
humanidade de nosso Deus. 

Os textos litúrgicos deste 
tempo convidam à alegria e 
nos convidam constantemen-
te a dar graças pelo misterioso 
intercâmbio pelo qual partici-
pamos da vida divina de Cris-
to.

Enquanto nos faz partici-
pantes do amor infinito de 
Deus, que se manifestou em 
Jesus, a celebração do Natal 
abre-nos à solidariedade pro-
funda com todos os homens.

                (Fonte: M. Cotidiano)

“E tu Belém, terra de Judá, não 
és de modo nenhum o menor 
dentre os principais lugares de 
Judá. Porque é de ti que há de 
sair o Chefe, que há de pastorear 
o meu povo, Israel” (Mq 5,2).

Belém é mencionada na Bíblia 
por ser o local de nascimento de 
Jesus Cristo (Mt 2, 1-6; Lc 2, 4-15; 
Jo 7, 42). 

É uma cidade palestina 
localizada na parte central da 
Cisjordânia, com uma população 
de cerca de 30 mil pessoas. 

A principal atividade 
econômica da cidade é o 
turismo, que cresce sobretudo 
durante o período do Natal, 
quando a Igreja da Natividade, 
torna-se um centro de 
peregrinação cristã. A igreja foi 
construída sobre uma caverna 
que a tradição cristã marca como 
o local de nascimento de Jesus. 
Também a tumba de Raquel, 
um importante local sagrado 
para o judaísmo, encontra-se na 
entrada de Belém. 

Localiza-se a cerca de 
10 quilômetros ao sul de 
Jerusalém, a uma altitude de 
765 metros acima do nível do 
mar. A cidade tem mais de trinta 
hotéis e 300 lojas de artesanato, 
que empregam boa parte dos 
residentes da cidade.

 A economia de Belém sempre 
esteve ligada à de Jerusalém, 
mas o grande muro de concreto 
cinza, medindo 30 cerca de 9 
metros, construído por Israel 

passa por dentro da província 
de Belém, e assim, os habitantes 
de Belém já não podem mais ir 
a Jerusalém para trabalhar ou 
fazer compras. 

Os turistas, desencorajados 
pelo Muro, raramente 
permanecem em Belém, 
optando por visitas de algumas 
horas à Basílica da Natividade e 
aos Campos dos Pastores. 

A população de Belém 
é constituída de cristãos e 
muçulmanos. Atualmente a 
população é majoritariamente 
muçulmana, mas a cidade 
ainda abriga uma das maiores 
comunidades de cristãos 
palestinos. O contingente de 
cristãos, que correspondia a 
cerca de 90% do total em 1948, 
tem decrescido drasticamente 
e hoje corresponde a 30%. 
Esse declínio é atribuído à falta 
de perspectivas da economia, 
dado que muitas famílias de 
agricultores cristãos perderam 
suas terras, para a construção de 
assentamentos judeus.

*Na Bíblia, Belém também é 
identificada com a antiga Efrata (Gn 
35, 16; 48, 27; Rt 4, 11) e é chamada de 
Belém Efrata no Livro de Miquéias (5, 
2). Localizada na zona montanhosa de 
Judá, a cidade também era designada 
como Belém de Judá (Jz 17,7; Mt 
2,5; Sam 17, 12), possivelmente para 
distingui-la de Belém de Zebulom (Js 
19,15), e “a cidade de Davi” (Lc 2, 4).

TURISMO

Belém: cidade onde nasceu Jesus

Igreja da Natividade, 
uma das mais anti-
gas igrejas ainda em 
uso no mundo. 
Sua estrutura foi 
construída sobre 
uma caverna que a 
tradição cristã marca 
como o local de nas-
cimento de Jesus. 
A estrela de prata 
marca o local tido 
como o ponto exato 
do nascimento de 
Jesus.
Sua construção data 
do ano de 326, quan-
do teria sido ordena-
da por Santa helena, 
mãe do imperador 
romano Constanti-
no.
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por José Antunes Gonçalves

Meus irmãos; minhas irmãs.

Deus seja louvado, por todo bem 
que fazemos, e pelas graças que, a 
todo o momento, está operando em 
nossas vidas.

Deus seja louvado, por nos pro-
porcionar que colaboremos para o 
registro da História da Sua Igreja em 
Cabo Frio.

Na medida em que vamos regis-
trando a história do passado, apro-
veitamos para também registrar a 
que ocorre em nosso tempo, nos dias 
atuais.

Assim, registramos, que neste 
mês em que estamos escrevendo, 
Novembro de 2011, no dia 13, foi 
celebrada, na Igreja Matriz Auxiliar, 
às 18 horas, Santa Missa por ação de 
graças pela comemoração dos 396 
anos de aniversário de nossa cidade, 
celebração presidida pelo nosso Vi-
gário Paroquial Padre Ricardo Mota 
da Silva, verificando-se entre os fiéis, 
a participação das Autoridades Mu-
nicipais, o Deputado Estadual Jânio 
Mendes; o Vereador Luiz Geraldo Si-
mas Azevedo; também o Vereador, 
hoje Secretário de Governo, Alfredo 
Luís Nogueira Gonçalves; e o Secre-
tário de Serviços Públicos, Eduardo 
Leal; destacando-se na homilia do Pa-
dre Ricardo, em alusão ao Evangelho 
(Mateus 25, 14-30) que nos fala sobre 
a Parábola dos Talentos, o papel do 
“fiel administrador”, colocando seus 
talentos a serviço do Senhor, Nosso 
Deus, que reserva a este “fiel admi-
nistrador” participar da sua alegria. 
MUITO BEM, SERVO BOM E FIEL. VEM 
REGOZIJAR-TE COM TEU SENHOR! Diz 
o Evangelho. 

Outro acontecimento também 
digno de registro, e por demais im-
portante, é que estamos entrando no 
“Tempo do Advento”, um dos tempos 
litúrgicos da Nossa Igreja. 

O que é advento? Define o Dicioná-
rio da Língua Portuguesa: Advento: - 
“vinda; chegada; instituição; começo; 
espera; ou preparação”.

Define, por fim, o Dicionário: Ad-
vento - “período das quatro semanas 
antes do Natal”. Já vimos, então, que, 
o “ADVENTO” aqui, refere-se ao Natal 
de Jesus! A nossa Igreja prega que o 
“Advento” é: “espera da vinda do Filho 
de Deus, Jesus”. Quando esperamos 
algo, preparamo-nos, para que pos-
samos receber com toda a alegria o 
que esperamos. A preparação para a 
“espera” é importante; é a parte prin-
cipal; o ponto fundamental para a 
culminância do que se deseja alcan-
çar.

A Igreja, com a Sabedoria que lhe é 

infundida pelo Espírito Santo, propor-
ciona a seus filhos, os vários tempos 
litúrgicos, além do Advento, a Qua-
resma, a Páscoa, e o Tempo Comum, 
cada qual com seu fundamento, com 
sua liturgia própria, para os quais, 
preparamo-nos para bem cumprir a 
nossa missão de membro fiel da nos-
sa Igreja, mas principalmente para o 
nosso crescimento espiritual. 

Por último, retornando à história 
no passado, ano 1965, no capítulo 
anterior, falávamos da Visita Pastoral 
do nosso saudoso Arcebispo, Dom 
Antônio de Almeida Moraes Junior, 
em Maio de 1965, que, aqui perma-
neceu durante uma semana, de 17 a 
24.05.65. 

Foi uma visita de grande proveito 
espiritual, não somente para a nossa 
comunidade religiosa, mas, abran-
gendo também a vários segmentos 
da sociedade cabo-friense; entidades 
civis, como  públicas, do município, 
oportunidade em que o Arcebispo, 
como Autoridade Maior da nossa 
Igreja, no âmbito das Paróquias, que 
compõem a nossa Arquidiocese de 
Niterói, foi, como se disse, de imenso 
valor para todos nós, isto porque, veio 
ele estreitar, de maneira grandiosa, o 
relacionamento da Igreja com a nos-
sa comunidade em geral, visitando 
Escolas diversas, entre elas, o Institu-
to Sagrado Coração de Jesus, o Giná-
sio Estadual, o Grupo Escolar Miguel 
Couto Filho e a Escola Santos Anjos 
Custódios, assim como, diversas ou-
tras entidades civis; como, Sindicato 
dos Salineiros; do Comércio; da Indus-
tria; e Colônia dos Pescadores; ainda, 
o Rotary Clube, Prefeitura Municipal 
e Câmara do Vereadores, ocasião, em 
que esta última o recebeu em Sessão 
Solene  destacando a importância de 
sua autoridade, e concedendo-lhe 
merecida homenagem. 

Acrescente-se que, tudo ocorreu 
no momento em que estava em efer-
vescência a Política, face aos distúr-
bios da revolução deflagrada no país, 
quando naquele período de exceção, 
os que não eram do lado do governo, 
eram tidos como “subversivos e de 
esquerda”.

Finalmente, o senhor Arcebispo, 
reuniu também no Salão Paroquial da 
Igreja, as famílias, falando aos pais so-
bre a responsabilidade quanto a cria-
ção dos filhos, e ainda, destacando a 
doutrina da Igreja quanto aos valores 
do Evangelho, e a preservação da jus-
tiça social, a dignidade e a valorização 
do ser humano.

Ficamos por aqui, até o próximo 
capítulo, desejando a todos a Paz de 
Jesus e o Amor de Maria. Amém. 

X L V I

Foi realizado, na Casa 
de Retiros São José, em 
Belo Horizonte, o En-
contro Provincial das 
Equipes de Nossa Se-
nhora - Província Leste, 
que compreende os Es-
tados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e do Espí-
rito Santo.

O evento, que acon-
teceu de 4 a 6 de no-
vembro, contou com a 
presença de 12 Sacerdo-
tes Conselheiros Espiri-
tuais de regiões e seto-
res. Dentre os 70 casais 
presentes estavam dois 
casais da Paróquia Nos-
sa Senhora da Assunção: 
Tereza e Reizinho, Casal 
Responsável da Região 

Rio IV; e Cristiane e Vitor, 
Casal Responsável do 
Setor Lagos. Foram dias 
de espiritualidade e for-
mação.

Na ocasião, os casais 
responsáveis de Regi-
ões e Setores da Pro-
víncia Leste receberam, 
ainda, as diretrizes do 
movimento para o ano 
de 2012 e informações 
sobre o XI Encontro In-
ternacional das Equipes 
de Nossa Senhora, que 
será realizado em julho 
do próximo ano, em Bra-
sília. Será a primeira vez 
que este Encontro acon-
tecerá fora da Europa e 
reunirá no Brasil equi-
pistas do mundo inteiro.

 Encontro da Província Leste Cantando o Natal de Cristo
Há cerca de 20 anos, no 

período que antecede o Na-
tal, os integrantes do Coral 
Cantavento-Ferlagos e do 
Coral Rainha Assunta-Paró-
quia Nossa Senhora da As-
sunção, realizam o projeto 
“Cantando o Natal de Cris-
to”, com apresentações iti-
nerantes, levando a alegria 
do Natal a vários locais pú-
blicos, como bancos, hospi-
tais, empresas, entre outros.

O objetivo, segundo o 
regente dos grupos vocais, 
maestro Ruy Capdeville, 
é trabalhar pelo Reino de 
Deus, levando o Natal de 
Jesus a todas as pessoas, 
em todos os lugares. “Esse 
desejo surgiu pelo amor à 
cidade, pelo amor a Cristo e 
à religião. Temos que traba-
lhar pelo nosso povo e por 
Cristo”, afirma o maestro.

Além desse projeto, os 
corais participam, no dia 
9, sexta-feira, do Concerto 
Natalino, na Igreja Matriz 

Foto: PASCOM

2- Encontre na cruzada os 
símbolos do Natal.

1 - Vamos colorir o nosso pre-
sépio?

Foto: ENS

Equipistas no Encontro Provincial em Belo horizonte

ATENção 
Colaboradores do JORNAL SAL E LUZ (colunistas, coord. 

de pastorais, movimentos e comunidades). 

Em virtude das festividades de fim de ano, o prazo para 

envio de conteúdos para a edição de janeiro se encerra no 

dia 15 de DEZEMBRO.  Todo material deve ser enviado para:

saleluz@pnsassuncao.org.br.

Coral Rainha Assunta 

Do dia 9 de dezembro ao dia 6 de janeiro, o público poderá visitar uma exposição de 
presépios, no Edifício Costa Martins (Rua Raul Veiga, nº 153 – Centro – Cabo Frio), das 15h 
às 21h, com entrada gratuita.

A iniciativa tem como objetivos incentivar a tradição religiosa do Nascimento de Jesus  
e difundir, assim, a verdadeira vivência da mensagem natalina; sensibilizar a comunidade 
local para a tradição cultural da construção do presépio; promover a manifestação artís-
tica e a criatividade interinstitucional e individual e estimular o espírito criativo-reflexivo 
da comunidade local; e motivar a produção de presépios artísticos, com a finalidade de 
preservar este modo de expressão da religiosidade popular e reativar as técnicas artesa-
nais e artísticas locais, incentivando a utilização de matérias-primas recicláveis e regio-
nais.

Os artistas interessados em expor suas obras devem levá-las ao local, até o dia 5 de 
dezembro, das 13h às 18h para preenchimento da ficha técnica. Cada artista, grupo, mo-
vimento ou pastoral poderá se inscrever com até quatro obras.

 Exposição de Presépios

histórica de Nossa Senhora 
da Assunção, com a presen-
ça de vários grupos vocais.
Haverá, ainda, apresenta-
ção na Base Aérea e Naval 
de São Pedro da Aldeia (Ba-
enspa), no dia 11, domingo, 
às 18h; e em Silva Jardim, 
ainda a confirmar dia e ho-
rário.

De acordo com o maes-
tro Ruy Capdeville, os corais 

também estão preparados 
para participar dos festejos 
promovidos pela Prefeitura 
de Cabo Frio, caso sejam 
chamados.

No dia 24, véspera de 
Natal, os corais participa-
rão da Missa Solene, às 20h, 
cantando o Natal e peças 
de compositores famosos, 
como Mozart e Orlando de 
Lassus.
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Mais fotos destes eventos estão disponíveis no site www.pnsassuncao.org.br/multimidia/galeria-de-fotos

Dia Nacional da Juventude
Mais de 6 mil jovens participaram do Dia Nacional da Juventude (DNJ) em Niterói, promovido pelo Setor da Juventude da Arquidio-

cese. O então Arcebispo Dom Frei Alano Maria Pena OP, presidiu a Celebração Eucarística concelebrada por padres da Arquidiocese. 
Na ocasião, ele apresentou o novo assessor para assuntos da Juventude da Arquidiocese, o Padre André Luiz, em substituição ao Padre 
Demétrio. Além disso, anunciou que o evento “Bote Fé”, em preparação para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, será na Arqui-
diocese de Niterói; e que o próximo DNJ será no Vicariato Oceânico. O evento foi encerrado com show de Davidson Silva, acompanhado 
pela grande plateia de jovens.

Aniversário de Cabo Frio

A cidade de Cabo Frio completou 396 anos. A data foi lembrada com 
celebração da Santa Missa que reuniu paroquianos e autoridades muni-
cipais.

Eventos do Mês de  Novembro
Louvor da RCC

No dia 6, foi realizado o Louvor da Renovação Carismática Católica 
da Região dos Lagos, que reuniu mais de 750 pessoas na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, em Bananeiras, Araruama. O evento teve animação 
de Márcio Pacheco e pregação de Pe. Whellington Dahan, sacerdote res-
ponsável de toda arquidiocese de Niterói da R.C.C. 

Curso de Noivos
Mais um Curso de Noivos foi realizado na Paróquia, com a presença de 16 casais, que receberam informa-

ções importantes sobre o sacramento do matrimônio e sua responsabilidade no mundo atual. A equipe da 
Pastoral do Curso de Noivos ministrou palestras e dinâmicas. 

O dia de Finados foi lembrado na Paróquia com Missas e Vigília no Cemitério Santa Izabel.
Dia de Finados

Adoração ao Santíssimo Sacramento
Jovens do Vicariato Lagos

Show de Davidson Silva

Foto: PASCOM
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Brindeira de Natal

A coluna de culinária deste mês 
traz uma receita bem especial, tradi-
cionalmente preparada no período 
natalino pela família de paroquia-
nos Julião Neves, de origem portu-
guesa, da região de Fiqueira da Foz, 
e residente em Cabo Frio. 

“Há muitas gerações a nossa 
família se reúne para fazer a Brin-
deira de Natal, uma espécie de broa 
que faz parte da nossa mesa desde 
os preparativos do Natal”, explica a 
paroquiana Irene Mendonça Neves, 
que nos revelou a receita da família.

                                          Foto: Divulgação

Ingredientes:

1 Kg de abóbora vermelha
2 Kg de farinha de trigo
3 xícaras de chá de açúcar
1 colher de sopa de casca de 

limão ralada
2 tabletes de fermento para 

pão
150 gramas de fubá penei-

rado
2 xícaras de frutas secas
1 colher de chá de canela em 

pó
5 ovos
2 xícaras de chá de leite
200 gramas de manteiga
1 pitada de sal

Modo de fazer:

Cozinhe a abóbora sem a 
casca com pouca água e uma 
pitada de sal. Depois despeje a 
farinha de trigo e o fubá numa 
bacia grande. Faça um buraco 
no meio e coloque a abóbora 

cozida sem a água, depois co-
loque os ovos inteiros, o leite, a 
manteiga, a raspa de limão e o 
fermento picado.

Amasse bem com as mãos 
para sovas a massa (mais ou me-
nos 10 a 15 minutos). A massa 
tem que ficar homogênea. Colo-
que as frutas e amasse mais um 
pouco para misturar bem.

Cubra a bacia com um co-
bertor e deixe a massa dobrar 
de tamanho. 

Faça as broas (bolas) com 
mais ou menos 10cm, enrole-as 
com farinha de trigo para des-
grudas das mãos.

Após preparar as brindeiras, 
leve-as ao forno em tabuleiro 
untado com farinha por mais ou 
menos 40 minutos, ou até dou-
rar. 

O forno tem que estar bem 
quente.

O segredo desta receita está 
no carinho com que se prepara 
a massa.

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

A Paróquia de Nossa Senhora 

da Assunção tem como tradição 

dedicar o segundo domingo do 

mês de janeiro aos turistas que 

visitam nossa cidade. 

O “Domingo do Turista”, que 

neste ano será no dia 8 de janei-

ro, tem participação dos visitan-

tes na Liturgia das celebrações 

nas Santas Missas do sábado (dia 

7), às 20h; e do domingo (dia 8), 

às 8h30min, 18h e 20h. 

Como participar 
Para participar, os visitantes 

devem ser atuantes nas equipes 

de Liturgia de suas paróquias de 

origem. 

Os interessados devem pro-

curar a Secretaria Paroquial de 

segunda a sexta-feira, no horário 

comercial, para sinalizar seu inte-

resse, ou procurar a mesa da litur-

gia durante as Missas dos dias 31 

de dezembro e 1 de janeiro (sá-

bado e domingo) ou no decorrer 

da semana.

Projeto Simples  Mente

Para Jesus nada substitui o 
amor, ele nos mostrou o quan-
to deveríamos amar as pes-
soas em nossa volta. Jesus, 
através do amor, ensinou as 
pessoas a viver melhor, essa foi 
a maior herança que Ele nos 
deixou. Mas não o amor en-
quanto palavra e sim o amor 
enquanto ato. De nada adian-
ta proclamar palavras bonitas 
e assumir atitudes duvidosas. 

Mas, o que é realmente o 
amor? Quando um casal de 
namorados fala um ao outro 
“eu te amo”, o que estão que-
rendo dizer aquelas palavras? 
Querer estar próximo de al-
guém é amar aquela pessoa? 
Para a psicologia, não. Querer 
estar perto de alguém, é mui-
to mais um prazer próprio de 
ter a pessoa, de possuir, e não 
amor ao próximo. Amar é mui-
to, muito mais do que isso.

Amar é esquecer de si para 
querer a felicidade do outro. 
Amar é deixar suas vaidades 
de lado para fazer o bem ao se-
melhante, sem preconceito e 
sem julgamento. Esse é o amor 
verdadeiro, esse é o amor que 
Jesus pregava. Quando ama de 
verdade, não se é capaz de usar 
o poder para benefício próprio, 
esquecendo das conseqüên-
cias ruins que esses atos terão 
sobre as outras pessoas. Quem 
tem esse amor genuíno diante 
do próximo não é capaz de se 
corromper, por exemplo. A cor-
rupção está ligada a tirar do ou-
tro para benefício próprio, e o 
amor é o oposto disso, é esque-
cer de si para beneficiar o outro. 
Amor significa querer o bem.

Estamos falando de amor e 
de Jesus, para comemorar esse 
mês o seu nascimento, o nasci-
mento de Jesus de Nazaré. Natal 

O amor de Jesus é um momento de amor e união 
entre as pessoas. Assim como 
mostramos no mês passado que 
o discurso capitalista não faz 
laço social, o discurso do amor é 
o oposto: é o discurso que mais 
é capaz de unir e confraterni-
zar as pessoas; é o discurso que 
mais consegue fazer laço social. 
Por isso caminham lado a lado 
nas festas de Natal o amor e a 
união entre as famílias. Pelo me-
nos uma vez por ano, Jesus con-
seguiu fazer seu amor pelo ser 
humano se propagar entre nós.

Mas, por que não vivemos 
esse espírito o ano inteiro? Pre-
cisamos esperar o Natal para 
nos aproximarmos de Jesus e 
amar mais? Por que não lem-
bramos mais de Jesus e apren-
demos a amar durante todas 
as estações? Amar é tão difí-
cil assim a ponto de termos 
que esperar uma data no ano?

Como vimos, o amor une as 
pessoas. Então podemos di-
zer que a sociedade depende 
do amor para se manter coesa. 
O amor é tão importante para 
o ser humano que o primeiro 
mandamento bíblico diz para 
amarmos: “Amar a Deus sobre 
todas as coisas”. O amor está 
intrínseco em cada um de nós, 
basta deixarmos que ele brote e 
floresça. Assim viveremos num 
mundo melhor. Mas para isso 
precisamos deixar o egoísmo 
e o narcisismo de lado, tarefas 
difíceis num mundo onde os 
interesses pessoais estão sendo 
colocados em primeiro plano. 
Vamos rever nossas posturas.

                                     Feliz Natal!

Luis Felipe Nigri
Coordenador do projeto simples-

mente  e conselheiro da 
Associação São Miguel Arcanjo.

AGENDA
das Pastorais e Movimentos

Pastoral da Aids

Segundas-feiras 
6h30min: café-da-manhã
Local: Hospital Dia (anexo ao 
HCE)
Dia 10 - Sábado - às 14h: 
Confraterinzação de Natal   
Instituto Santa Rosa

Pastoral da  Terceira 
Idade

Quintas-feiras
14h: Reuniões
Local: Salão Social

Pastoral da Sobriedade

Segundas-feiras 
19h: Reuniões
Local: Salão Paroquial

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

ECC

Dia 8 – Quinta-feira - às 20h: 
Encontrão de Natal
I.C.E.C. Mater Coeli

MCC

Dia 10 - Sábado - às 14h: 
almoço Festivo de Natal 
Paróquia São Pedro e São 
Paulo, 2º Distrito 
Dia 12 – Segunda - às 20h: 
Ultreia de Natal – I.C.E.C. 
Mater Coeli

oFS

Dia 13 – Domingo - às 
8h30min - Reunião da 
Fraternidade
Convento N.Sra. dos Anjos

RCC

Dia 6 – Terça-feira  – às 20h:
Reunião de Coordenadores – 
salão social
Dia 10 – Sábado – 0h às 6h: 
Vigília
Dia 17 e 18 – Sábado e 
Domingo – às 20h:
Encontro de Espiritualidade 
Casa de Retiro
Dia 30 – Sexta-feira: 
Consagração da Cidade
Morro de N.Sra. da Guia
Dia 31 – Kairós 

ENS

Dia 11 –  Domingo - às 12h: 
Confraternização Setor Lagos
Dia 16 – Sexta-feira – às 19h: 
Missa em Ação de Graças e 
Posse dos CREs

MESC

Dia 2 – Sexta-feira - às 20h:
Confraternização

ISS

Dia 9 – Sexta-feira - às 20h:
Confraternização

Foto: Divulgação

Paróquia prepara 
“Domingo do Turista”,

 em janeiro

Dia 9 – sexta-feira: 
às 20h30min - Concerto de Natal 
Igreja Matriz Histórica

De 15 a 23 - Novena de Natal:
Após o encerramento da novena, Auto de Natal 
(grupo GARRA), na Igreja Matriz Auxiliar

Dia 24 – sábado: 
às 20h , Missa Solene do Natal, na Igreja Matriz Auxiliar.

Dia 25– domingo – Natal: 
às 8h30min, às 18h e às 20h, Santas Missas de Natal, na Igreja Matriz Auxiliar 
  
Dia 31 – sábado: 
às 20h, Santa Missa, na Igreja Matriz Auxiliar

Dia 01/01 – domingo – Solenidade de Maria, Santa Mãe de Deus: 
Santas Missas - às 8h30min, às 18h e às 20h, na Igreja Matriz Auxiliar 

Programação de Natal e Ano Novo



Campanha de Natal: faça a sua parte
A Campanha “Natal 

de Luz Natal sem 
Fome” acontece desde 
1998 com o objetivo 
de levar alimentos 
às mesas de famílias 
carentes no Natal e 
recebe a colaboração 
de paroquianos, 
empresários e da 
população em geral.

Famílias são 
contempladas com 
cestas básicas  - No ano 
passado, mais de dez 
toneladas de alimentos 
n ã o - p e r e c í v e i s 
foram arrecadadas. 
Na ocasião, uma 
equipe de voluntários 
transformou o volume 
arrecadado em cestas 
básicas contendo, 

cada uma, 25 quilos 
de alimentos. Elas 
foram distribuídas 

para famílias de 
comunidades carentes 

da cidade.
As famílias 

contempladas são 

co m p rova d a m e nte 
necessitadas de ajuda 

e apoio material, 
uma vez que, para 
o recebimento do 
donativo, é necessário 
participar previamente 
do cadastro feito 
pela equipe do “Natal 
de Luz, Natal sem 
Fome”, através das 
comunidades (capelas) 
da região. Não é 
necessário ser Católico, 
a ação é para toda 
comunidade de Cabo 
Frio.

Campanha recebe 
Moção de Aplauso - 
Em reconhecimento ao 
trabalho realizado em 
favor das famílias mais 
necessitadas no ano 
de 2010, a iniciativa 
recebeu Moção de 

Aplauso da Câmara 
Municipal de Cabo Frio.

Neste ano, a 
campanha está sob 
a coordenação do Sr. 
Adelício, Sr. José Carlos 
e Padre Ricardo Mota, 
vigário paroquial. 
“Juntos, vamos buscar 
os recursos para fazer 
novamente uma 
excelente Campanha, 
visando agradar 
sobretudo a Jesus 
Cristo, nosso Senhor, 
que queremos acolher 
na figura das famílias 
necessitadas.” – afirma 
Pe. Ricardo.

Doações - Podem 
ser feitas no salão 
social (fundos da Matriz 
histórica).


