ARQUIDIOCESE DE NITERÓI
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO
PÁROCO: PADRE MARCELO CHELLES

Ano 13 - nº 145 - Agosto de 2015

Foto: Reinaldo Azevedo

Cumprimos nossa meta:
Igreja restaurada
para os seus
400 anos

400 anos de histÓria, tradiÇÃo e fÉ

Santas Missas
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Informando

Agenda paroquial
Segunda-feira: às 7h30min - na Matriz Auxiliar
Terça a Sexta-feira: às 7h30min e às 19h - na Matriz Auxiliar
Sábado: às 16h (Missa das crianças) e às 20h - na Matriz Auxiliar
Domingo: às 8h30min, às 18h e às 20h - na Matriz Auxiliar
Confissões: Quartas e quintas-feiras das 15h30min às 18h na Matriz Auxiliar

A voz do pastor

Carta Encíclica LAUDATO SI’
do Santo Padre Francisco, sobre o cuidado da casa comum
gioso, se não estiverem unidos a um progresso social e moral, voltam-se necessariamente contra o homem».[3]

3- Mais de cinquenta anos atrás, quando o
mundo estava oscilando sobre o fio duma
crise nuclear, o Santo Papa João XXIII
5- São João Paulo II debruçou-se, com
escreveu uma encíclica na qual não se limi- interesse sempre maior, sobre este tema. Na
tava a rejeitar a guerra, mas quis transmitir sua primeira encíclica, advertiu que o ser
uma proposta de paz. Dirigiu a sua mensa- humano parece «não dar-se conta de outros
gem Pacem in terris a todo o mundo catósignificados do seu ambiente natural, para
lico, mas acrescentava: e a todas as pessoas
além daqueles que servem somente para
de boa vontade. Agora, à vista da deterioos fins de um uso ou consumo imediatos».
ração global do ambiente, quero
[4] Mais tarde, convidou a uma
dirigir-me a cada pessoa que
conversão ecológica global.[5]
“Nada
deste
habita neste planeta. Na minha
Entretanto fazia notar o pouco
exortação Evangelii gaudium,
que se põe em «salvamundo nos é empenho
escrevi aos membros da Igreja,
guardar as condições morais de
a fim de os mobilizar para um
indiferente” uma autêntica ecologia humaprocesso de reforma missionária
na».[6] A destruição do amainda pendente. Nesta encíclica,
biente humano é um facto muipretendo especialmente entrar em diálogo
to grave, porque, por um lado, Deus confiou
com todos acerca da nossa casa comum.
o mundo ao ser humano e, por outro, a
própria vida humana é um dom que deve
4- Oito anos depois da Pacem in terris, em
ser protegido de várias formas de degrada1971, o Beato Papa Paulo VI referiu-se à
ção. Toda a pretensão de cuidar e melhorar
problemática ecológica, apresentando-a
o mundo requer mudanças profundas «nos
como uma crise que é «consequência draestilos de vida, nos modelos de produção e
mática» da atividade descontrolada do ser
de consumo, nas estruturas consolidadas de
humano: «Por motivo de uma exploração
poder, que hoje regem as sociedades».[7]
inconsiderada da natureza, [o ser humano] O progresso humano autêntico possui um
começa a correr o risco de a destruir e de
carácter moral e pressupõe o pleno respeivir a ser, também ele, vítima dessa degrato pela pessoa humana, mas deve prestar
dação».[2] E, dirigindo-se à FAO, falou da atenção também ao mundo natural e «ter
possibilidade duma «catástrofe ecológica
em conta a natureza de cada ser e as ligações
sob o efeito da explosão da civilização
mútuas entre todos, num sistema ordenaindustrial», sublinhando a «necessidade
do».[8] Assim, a capacidade do ser humano
urgente duma mudança radical no comtransformar a realidade deve desenvolver-se
portamento da humanidade», porque «os
com base na doação originária das coisas
progressos científicos mais extraordinários, por parte de Deus.[9]
as invenções técnicas mais assombrosas, o
desenvolvimento económico mais prodiObs.: texto continuativo nas próximas edições.

Queridos irmãos e irmãs, a Paz do Senhor Jesus!
Quando nossa Senhora e S. José levaram o menino
Jesus ao templo, estavam lá Simeão e Ana. O profeta
Simeão tomou o menino Jesus ao colo e disse: “Agora,
Senhor onipotente, podeis deixar o vosso servo ir em
paz, pois meus olhos viram a vossa salvação” (Lc 22,2930). Esta citação bíblica nos leva a pensar em tudo que
fizemos e celebramos, ao longo desses meses, em preparação ao IV centenário.
Nós não estávamos lá, no templo, e não vimos a
apresentação do Menino Jesus. Mas estamos aqui, e
Deus nos dá a graça de ver os 400 anos de fundação de
nossa Comunidade Paroquial.
E, além de ter a oportunidade de celebrar o IV centenário, Ele, também, nos deu a alegria de, juntos, trabalharmos pela restauração de nossa Matriz Histórica.
Grande presente divino!
Quanta história temos para contar... Quantos religiosos e religiosas, padres e leigos, em nome da fé,
dedicaram suas vidas pelo bem de nossa Igreja! Hoje,
quem escreve esta parte da história somos nós. Temos
o papel de zelar pelo patrimônio físico e espiritual que
outros plantaram para nós. Temos o papel de fazer com
que a devoção mariana cresça nos corações humanos;
mas, acima de tudo, temos o papel de evangelizar e
preparar a Paróquia para os seus próximos 400 anos, se
Deus o permitir.
E quantas emoções temos vivido, juntos, em nossa
Paróquia... as celebrações religiosas, os eventos artísticos e culturais, os momentos de confraternização e de
formação... e, agora, por último, a cerimônia de abertura da Porta e da bênção da Igreja e do altar! Ganhamos
uma Igreja restaurada; antiga e nova!
Chegaram os 400 anos; chegou a Festa de Nossa
Senhora da Assunção! Na alegria destes dias, digamos
como o salmista: “Este é o dia que o Senhor fez para
nós: alegremo-nos e n`Ele exultemos!” (Sl 118,24).
Nossa Senhora da Assunção, padroeira de nossa Paróquia e de nossa cidade, rogai por nós!
Pe Marcelo Chelles

EXPEDIENTE

SANTAS MISSAS

Continuação da edição anterior:
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não está correto”,
Agosto, mês dasVocações “Isto
diz Papa Francisco ao receber presente de Evo Morales

Por Raphael Santos

Algumas pessoas acreditam que agosto é um mês nefasto... Mas, para os participantes assíduos da comunidade
católica, além de ser um mês
abençoado como todos os demais, é, desde 1981, o mês vocacional.
Por que tamanha importância dada ao tema vocação?
Porque a vocação é o início de
tudo. Quando ouvimos ou usamos a palavra vocação, logo a
entendemos num sentido bastante vago e geral; como sendo uma inclinação, um talento,
uma qualidade que determina
uma pessoa para uma determinada profissão; por exemplo:
construção civil, maternidade,
medicina...
E nesta compreensão, também, a vocação sacerdotal,
conjugal e cristã leiga. Esta
compreensão, porém, não ajuda muito no bom entendimento do que seja vocação, quando nós, na Igreja, usamos esta
palavra.
Vocação, em sentido mais
preciso, é um chamamento,
uma convocação vinda diretamente sobre uma pessoa, a
partir da pessoa de Jesus Cristo, convocando-a a uma ligação toda própria e única com
Ele, a segui-lo, (cf. Mc 2,14). Vocação, portanto, significa que
anterior a nós há um chamado, uma escolha pessoal que
vem de Jesus Cristo, a quem
seguimos com total empenho,
como afirma São Paulo na Carta aos Romanos: “Eu, Paulo,
servo de Jesus Cristo, apóstolo
por vocação, escolhido para o
Evangelho de Deus.” (Rom 1, 1)
Vocação é chamado e resposta. É uma semente divina
ligada a um sim humano. Nem
a percepção do chamado, nem
a resposta a ele são tão fáceis

e tão “naturais”. Exigem afinação ao divino e elaboração de
si mesmo, sem as quais não há
vocação verdadeira e real.
Esta escolha pessoal, de
amor, é concretizada de uma
forma bem objetiva no Sacramento do Batismo, que por
isso se torna fundamento e
fonte de todas as vocações.
É neste chão fértil, carregado
de húmus divino, regado pelo
sangue de Jesus, que brotam
as vocações específicas; aquelas que cabem diferentemente a cada um. Algumas delas
são mais usuais e comuns,
como a de casal cristão, de
leigo cristão, de catequista, de
animador da caridade na comunidade.
Outras são definidas pela
Igreja como vocações de “singular consagração a Deus”,
por serem menos usuais, mas
igualmente exigentes e mais
radicais no processo de seguimento de Jesus: são as vocações de sacerdote, de diácono,
de religioso, de religiosa.
As vocações mais usuais são
cultivadas em nossas comunidades eclesiais. As de “singular
consagração a Deus”, em comunidades eclesiais especiais,
como nossos seminários.
O mês vocacional quer
nos chamar à reflexão para a
importância da nossa vocação, descobrindo nosso papel
e nosso compromisso com a
Igreja e a sociedade. Reflexão
que deve nos levar à ação, vivenciando no dia a dia o chamado que o Pai nos faz. Que a
celebração do mês vocacional
nos traga as bênçãos do Pai,
para vivermos nossa vocação
sacerdotal, diaconal, religiosa
ou leiga. Todas elas são importantes e indispensáveis. Todas
elas levam à perfeição da caridade, que é a essência da vocação universal à santidade.

Por Jhonnatha F P Andrade

Durante sua última visita
à América Latina, quando
esteve em três países, o Papa
Francisco se viu em uma situação desconfortável e não
escondeu seu descontentamento. No fim de sua visita
à Bolívia, havia um último
compromisso com o presidente boliviano, Evo Morales. Na oportunidade, ocorreu
uma troca de presentes; mas
poucos imaginavam o que
Evo entregaria ao Papa; e,
talvez, menos, ainda, a reação
que o Sumo Pontífice teve ao
ver o objeto.
“Isto não está correto”. Foi
com esta frase que o Papa
Francisco recebeu, visivelmente desconfortável, das mãos de
Evo Morales, um crucifixo,
em que Jesus aparece sobre
a foice e o martelo, os quais
compõem o símbolo do Comunismo. Tal ato gerou muita discussão e reações por todo
o mundo... e, quase sempre, de
desaprovação. A questão é que
este regime e a Igreja Católica sempre estiveram em lados
opostos, no prisma político; o
responsável pelas maiores perseguições ao Catolicismo, no
século XX. Por isso, o ato foi
recebido por religiosos e parte
da opinião pública como uma
provocação.
Mas, um fato que chamou
a atenção foi a reação de alguns católicos ao presente de
Evo Morales, não vendo problema algum em associar o
símbolo do Cristianismo com
o Comunismo. Argumentam
que as lutas sociais, que esta
ideologia defende, aproximam-se dos ideais cristãos.
Mas, não é bem assim, e não
é preciso muito para demonstrar o equívoco desta linha de
pensamento.
Basta lembrar a atuação de

Presente do presidente Boliviano provoca reação negativa do Papa

vários Papas do século XX que
se esforçaram para manter os
católicos afastados da ideologia comunista. Pio XI chegou
a afirmar que “Ninguém pode
ser ao mesmo tempo bom
católico e verdadeiro socialista”. Tal posição foi sustentada
por todos os Papas posteriores
como, João Paulo II e Bento XVI; inclusive, pelo Papa
Francisco, que já afirmou, em
várias oportunidades, que “O
Comunismo tem roubado a
bandeira dos cristãos, a pobreza é a bandeira do evangelho”.
Outro fato que pode ter
ajudado a gerar confusão foi
o fato de o crucifi xo ter sido
desenhado por um jesuíta,
morto em 1980 por paramilitares, na Bolívia. Padre Espinal teria desenhado o crucifi xo como forma de protesto,
mas suas motivações não estão totalmente claras. E por
se tratar da iniciativa de um
religioso, não significa que
seja aceita por toda a Igreja.
O importante, aqui, não é
o autor da peça, mas sim as
intenções políticas de quem
presenteou.
Um outro erro é associar
o Papa Francisco ao progressismo e a um pensamento
mais liberal, que pretende
fazer a Igreja se adaptar aos
tempos que vivemos. Na

verdade, esta é a linha de
pensamento que boa parte
da opinião pública apresenta; de forma errônea. Basta
ver seu trabalho, enquanto
Bispo em Buenos Aires, para
se perceber que ele, em várias
oportunidades, colocou-se
em lado oposto aos progressistas e liberais. O que é preciso lembrar, sempre, é que
ele serve à Igreja de Cristo;
sua fé, seus valores e tradições; não a posicionamentos
políticos... Portanto, quando
o Papa ataca o Capitalismo,
não está defendendo o Comunismo e vice-versa.
Sim, Evo Morales foi
muito infeliz em seu presente. Sua aparente tentativa de
utilizar a visita de Francisco,
politicamente, não deu muito
certo. Mas, se a tentativa dele
era apenas a de ofertar um
presente legal ao Sumo Pontífice , esta foi um fracasso e
mostra que ele precisa estudar
mais a história, ou de melhores assessores. Ao mesmo
tempo, a reação do Papa que
surpreendeu a muitos, mostra
que seu papado está dedicado
apenas a levar a palavra de
Cristo e difundir os valores
da Santa Igreja; por isso, rejeita tudo que se opõe a ela,
como o Comunismo que o
objeto traz à memória.
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Conversando com a comunidade

V IVENDO

A FÉ

Pe. Ângelo

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
“Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia” (Mt 5,7)

A Jornada Mundial da Juventude surgiu a partir das
preocupações que o papa
São João Paulo II tinha para
com a juventude. No início de
seu pontificado ele disse aos
jovens: “Jovens, vocês são o
futuro do mundo, vós sois a esperança da Igreja, vocês são a
minha esperança”. Grande era
a atenção que Karol Wojtyla
tinha para com os jovens em
toda a sua trajetória até o papado. No ano de 1983 criou no
Vaticano, o Centro de Jovens
de San Lorenzo, e mais tarde
ao iniciar o Ano Santo do Jubileu da Redenção, aceitou dos
jovens uma cruz de madeira
que se tornou não só um símbolo do Ano Santo, mais também, que esta fosse carregada
por todo o mundo como um
sinal da redenção e do testemunho de fé. Assumindo este
testemunho, a juventude, se
reuniu outra vez em Roma no
ano de 1986 para que na praça de São Pedro desse inicio às
chamadas: Jornada Mundial
da Juventude.
A JMJ, segundo Papa João
Paulo II, é o local de encontro
com Deus, que entrando na
história do homem por meio
do Mistério Pascal de Jesus
Cristo, uma vez entrado não
se pode ser desfeito pois, Ele,
o Senhor deseja conhecer-nos
acima de tudo. Esta foi sem
sombra de dúvidas a experiência que cada um de nós fizemos e que trazemos em nossos
corações, em nossas memórias
daquela extraordinária graça
de ter celebrado em nosso Estado e em nossa cidade a JMJ
2013 Rio de Janeiro. A experiência da universalidade da
Igreja, das variadas culturas, do
amor e da alegria vivido entre
os jovens.

Agora, o Santo Padre o Papa
Francisco nos convoca a experimentar e a mergulhar por
meio da JMJ 2016 – Cracóvia,
o coração da Devoção à Divina
Misericórdia, a Polônia. Com
o tema: “Bem-aventurados os
misericordiosos, porque eles
alcançarão misericórdia”(Mt
5,7) conheceremos a terra
onde tal devoção tem sua origem e cuja divulgação se deve
a Santa Faustina Kowalska. A
JMJ – Cracóvia, será a oportunidade de vivenciarmos mais
de perto a experiência que o
papa Francisco tem nos advertido em sua Bula de proclamação do Jubileu extraordinário
da Misericórdia (Misericordiae
Vultus) à iniciar no próximo dia
08 de Dezembro. Cracóvia será
para os jovens a Porta da Misericórdia, pois a misericórdia é
“a palavra-chave para indicar
o agir de Deus para conosco” .
Cracóvia é conhecida no
mundo como o centro da devoção à Divina Misericórdia, lá
encontraremos dos dias 26 à
31/07/2016 o ambiente oportuno para fazermos uma experiência com a Misericórdia de
Deus, auxiliados pelos santos
patronos desta Jornada: São
João Paulo II e Santa Faustina
Kowalska.
Nossa Paróquia juntamente com a Paróquia de Nossa Senhora da Esperança, no bairro
do Jardim Esperança se preparam para levarem os seus jovens a fazerem tal experiência
e para tanto contamos com
a sua colaboração e orações.
Como não ouvirmos o apelo
de nosso mestre que nos diz:
“Sede misericordiosos como
também vosso Pai é misericordioso”. (Lc 6,36)
1

Misericordiae Vultus, 09.

Histórias dos 400 anos

Texto e fotos: Walkiria Souza

Uma noite de muito conhecimento lotou o salão
nobre do clube Tamoyo, no
dia 08 de julho. Na ocasião,
estiveram presentes: paroquianos, membros da sociedade e autoridades municipais. O evento teve como
principal objetivo, justificar
a comemoração dos 400
anos da Paróquia, junto à
cidade de Cabo Frio.
- Sabe-se que, provavelmente, a construção do
templo é do ano de 1666;
no entanto, isto não significa que o inicio da comunidade paroquial seja o
mesmo. Como era a prática
da colonização portuguesa,
sempre que se fundava uma
comunidade política ou
administrativa, unia-se a
esta a criação de uma Igreja. Temos até alguns outros
elementos, antes de 1615,
que já falam da presença de
cristãos nas terras de Cabo
Frio; mas, 1615 é o ano da
fundação da nossa cidade;
então, colocamos nesta data,
o marco do início de nossa
Paróquia -, conta o Pároco,
Marcelo Chelles.
Na ocasião, o grupo formado pela professora Yone
Nogueira, o escritor Célio
Guimarães, o historiador
Paulo Cotias e o padre João

Luiz Franco contaram diversas histórias. A pesquisadora Rose Fernandes, que
também faz parte do grupo
de pesquisadores, não pôde
comparecer ao evento por
questões pessoais. Curiosidades sobre a cidade e a Paróquia, personagens e dados
históricos enriqueceram a
noite de informações, que
agora são conhecidas por
grande parte da comunidade paroquial.
- Queremos fundamentar este assunto, e, ao mesmo tempo, lançar um olhar
sobre esses 400 anos de
caminhada da Igreja e do
Cristianismo nesta cidade -,
diz padre João Luiz Franco.
O historiador e professor
Paulo Cotias fala sobre a
paixão dos paroquianos e da
importância da explanação
dos fatos históricos.
-No que pudermos colaborar e contribuir, contando
um pouco das muitas histó-

rias que Cabo Frio tem, vamos fazer... para que cada
cidadão se apaixone pela
cidade. Acho que isto está
faltando um pouco. Apaixonados pela Paróquia, nós sabemos que os paroquianos
já são, e o fato de o evento
estar lotado é prova disso. É
importante que esta paixão
contagie também uma paixão pela cidade. Nós estamos precisando muito desse
abraço carinhoso a Cabo
Frio -, destaca o professor.
O evento contou, ainda,
com uma exposição fotográfica intitulada: “Nossa fé,
nossa história”, com imagens belíssimas de momentos vividos na comunidade e
o lançamento do selo postal
comemorativo. Uma parceria
entre os Correios e a Paróquia; parceria esta que marca
mais um momento de celebração. O selo está à venda na
Secretaria da Igreja, no valor
de R$ 40,00 a cartela.
A iniciativa, aplaudida
pela comunidade, eternizou momentos que fizeram
parte da vida de muitos paroquianos. As atividades relacionadas aos 400 anos da
Paróquia de Nossa Senhora
da Assunção não vão parar
por aqui. Afinal, em agosto,
será somente o início deste
grande ano.
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Coroação de Nossa Senhora

A roupa dos anjos, a cor e
os acessórios ficam a critério
da família da criança, mas a
coordenação da catequese e
da perseverança se responsabiliza em prepará-los para
os anjos que irão coroar.
- Percebemos uma gran-

Por Maria Luísa Thomaz

Fotos: PASCOM

A coroação de Nossa
Senhora é uma solenidade
com o objetivo de homenagear e honrar a Virgem
Maria, reconhecendo a sua
maternidade Divina. Todos
possuem a oportunidade de
demonstrar seu carinho e
afeição por aquela que foi
escolhida para ser a mãe de
Deus. Ela é a mãe da igreja,
e portanto, é a mãe de todos os paroquianos. E quem
melhor para receber uma
coroa do que uma rainha ?
- Em todos os anos, a

coroação da sua imagem é
realizada na festa da Padroeira. 15 de Agosto é o dia
em que se comemora a sua
assunção ao céu, porém, na
Paróquia Nossa Senhora da
Assunção a coroação é realizada no dia 14/08, por ser
o encerramento da novena
e abertura da festa externa.
Também, é realizada uma
coroação no encerramento
do mês de maio, por ser um
mês Mariano, mas o que
virou tradição foi a coroação da padroeira. -, diz Leila Daier, coordenadora da
catequese e catequista.
As crianças participam
como anjos e são da própria
paróquia: catequizandos da
catequese, filhos e netos de
paroquianos. Não há idade
pré-determinada, nem uma
seleção; apenas, sugere-se
que a coroação tenha a participação de crianças a partir dos seis anos de idade. O
convite é feito nas missas e
nas salas de catequese, e os
ensaios se iniciam em, aproximadamente, duas semanas antes da festa.
É uma celebração festiva,
alegre e cantada; contando
com a participação do coral
das crianças, formado por

Assunção de
Nossa Senhora

de euforia e interesse das
crianças e dos responsáveis,
desde o ensaio. E, no dia da
coroação, a emoção toma
conta de toda a assembleia
de fiéis. - conclui Leila.
um total de sessenta e quatro adolescentes, que servem
nas missas da catequese, em
forma de rodízio. As músicas são escolhidas de acordo
com cada momento representado durante a coroação,
e os ensaios com as crianças
do coral se iniciam um mês
antes da mesma, pois elas
também atuam na missa e
na novena deste mesmo dia.
- Neste ano, os ensaios

se iniciaram numa sexta-feira, dia 17/07, e devido
aos festejos de comemoração
dos 400 anos da Paróquia,
a coroação de Nossa Senhora da Assunção terá muitas
novidades e será, verdadeiramente, inesquecível.
Aguardem ! - responde

Adriana Gregório, responsável pelo coral das crianças
que toca há doze anos nas
coroações.
Os anjos postados ao altar providenciam tudo para
a coroação sair como o pla-

nejado; eles louvam a Mãe
de Deus, agradecendo o carinho e a atenção dela, assim
como as preciosas graças
que ela consegue de Deus
para toda a comunidade paroquial. Quem coloca a coroa na imagem é uma criança de tamanho maior, por se
tratar de uma peça grande e
alta. Atualmente, quem está
coroando são as crianças da
perseverança.
Ao ser questionada sobre como foi escolhida em
meio a tantas crianças, Leticia Gregório, atualmente
com vinte anos, mas que
coroou com treze, responde:
- Eu sempre fui um an-

jinho na coroação e tenho
certeza de que todas as
crianças terão uma oportunidade de serem consideradas para a posição;
não existe necessidade de
competição, pois Deus não
escolhe os capacitados, Ele
capacita os escolhidos. -

Existem algumas partes
na coroação que são fi xas
e não podem ser alteradas,
para que não se perca a essência da celebração; porém, sempre é encaixada alguma novidade. O horário
da coroação fica a critério
do pároco; já houve coroação após a novena, antes da
missa, e, também, ao final
dela. Todos aguardam com
ansiedade por essa solenidade que promete tocar muitos corações da comunidade
paroquial.

A solenidade de 15 de agosto celebra a gloriosa Assunção
de Maria ao céu; festa do seu
destino de plenitude e bem-aventurança; da glorificação
da sua alma imaculada e do
seu corpo virginal; da sua perfeita configuração com Cristo
Ressuscitado. É uma festa, pois,
que propõe à Igreja e à humanidade a imagem e o consolante penhor do realizar-se da
sua esperança final: que é essa
mesma glorificação plena, destino de todos aqueles que Cristo fez irmãos, ao ter como eles
“em comum o sangue e a carne”. (Hb 2, 14; cf. Gl 4, 4).
A solenidade da Assunção
tem um prolongamento festivo na celebração da realeza da
bem-aventurada Virgem Maria, que ocorre oito dias mais
tarde, na qual se contempla
aquela que, sentada ao lado
do Rei dos Séculos, resplandece como Rainha e intercede
como Mãe. Quatro solenidades, portanto, que acentuam
com o máximo grau litúrgico
as principais verdades dogmáticas que se referem à humilde
Serva do Senhor.
Papa Paulo VI, Exortação
Apostólica Marialis Cultus, n. 6
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4 de agosto:
Dia do Padre

As perseguições à Igreja e o fortalecimento da fé
Toda a história da Igreja Católica é marcada por perseguições, e no início não
foi diferente. Mas nunca foram capazes de diminuir a fé, sempre o contrário

Por Jhonnatha F P Andrade

Um padre deve ser, ao
mesmo tempo, pequeno e
grande; de espírito nobre,
como de sangue real; simples
e espontâneo; um lavrador,
um herói no domínio de si,
um homem que lutou junto
a Deus, uma fonte de santificação; um pecador, que
perdoou; “senhor dos seus
desejos”; um servidor tímido, humilde para os tímidos
e fracos, que não se rebaixa
diante dos poderosos, mas se
curva diante dos pobres; discípulo de seu Senhor; chefe
de seu rebanho; um mendigo
de mãos largamente abertas; um portador de inumeráveis dons; um homem no
campo de batalha; uma mãe
para confortar os doentes,
com a sabedoria da idade e
a confiança de um menino;
voltado para o alto, os pés
na terra... feito para a alegria,
experimentado no sofrimento; imune a toda inveja, que
se vê longe... que fala com
franqueza; um inimigo da
preguiça; uma pessoa que se
mantém sempre fiel.
De um manuscrito da
Idade Média

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

A

Igreja Católica,
com seus 2000
anos, é um oceano de conhecimento e história. Muitos de
nós não nos damos conta de
que frequentamos a instituição mais antiga existente
sobre a terra. Somos a única organização que existe,
desde o Império Romano. Conhecer sua história,
ajuda-nos a compreender
como a sociedade ocidental
foi formada e transformada,
a partir dos valores e ensinamentos transmitidos pela
Igreja ao longo dos séculos.
Conhecer esta maravilhosa história não é somente
aprender mais, mas também, fortalecer a fé.
É impossível falar sobre
a história da Igreja sem lembrar os primeiros cristãos.
Ela se iniciou em tempos de
grandes dificuldades, e a fé
pregada por eles se mostrava
um desafio imenso, perante
a sociedade dominante do
período; o poderoso Império Romano.
No início da Igreja, o
Império Romano se estendia
das terras onde hoje é Portugal, até o território onde
se encontra a Turquia, incluindo o norte da África e
a Inglaterra. Era um império
imenso e poderosíssimo.
Sempre que dominavam
um território, os romanos
buscavam inserir os deuses
e costumes da civilização
conquistada ao Império Romano; assim, evitavam-se
guerras desnecessárias, e os
povos conquistados se sentiam menos invadidos. Mas,

The Christian Martyrs’ Last Prayer, de Jean-Léon Gérôme

uma nova fé nascida na província da Judéia (onde hoje
é Israel) começa a chamar
a atenção dos governadores
romanos. O problema é que
a nova fé que se espalhava
não aceitava ter seu Deus
comparado aos outros deuses
do Império Romano e negava vários costumes romanos
vistos como contrários ao
Cristianismo. Os cristãos,
desde o início, acreditavam e
defendiam, como verdade de
fé, que Jesus Cristo é Deus;
aliás, o mesmo Deus dos
judeus, criador de todas as
coisas visíveis e invisíveis...
o princípio e o fim. Por isso,
não aceitavam ver seu Deus
em um altar coletivo; e, por
isso, também, foram severamente perseguidos pelos
romanos. E durante os três
primeiros séculos da era
cristã, os seguidores de Cristo viveram sua fé na ilegalidade.
Mesmo com toda a perseguição, o Cristianismo
se espalhou nos primeiros

séculos, por toda a região
do Império Romano e regiões próximas. Nem mesmo
as perseguições do início
como: crucificações, chibatadas, esfolamentos, enforcamentos e os terríveis
lançamentos nas arenas dos
leões, a fim de “divertir” os
romanos, foram motivos
para diminuir a fé ou enfraquecer o crescimento do
Cristianismo.
Infelizmente, a perseguição violenta aos cristãos não
se restringe somente aos
primeiros séculos de nossa
história; ela permeia toda a
existência do Cristianismo.
Para exemplificar, lembro
que, em agosto de 2014, o
Papa Francisco foi o primeiro Sumo Pontífice a sobrevoar a China; aliás, este
foi o mais próximo que um
Papa já chegou do solo chinês. O governo comunista
de lá diz reconhecer a Igreja Católica, mas proíbe que
ele indique bispos no país.
Os católicos, que acatam

os ensinamentos de Roma,
seguem no que conhecemos
como “Igreja Clandestina
Chinesa”. A punição para
os que são descobertos,
na China, pode variar de:
prisão, trabalho forçado...
até mesmo a morte. Outro
triste exemplo de perseguição recente aos cristãos são
os ataques cometidos por
terroristas radicais islâmicos, no Oriente Médio e
na África. Afinal, como esquecer o terrível ataque, em
abril deste ano, a uma Universidade no Quênia, onde
147 pessoas foram mortas,
simplesmente por serem
cristãs?
Não é possível olhar para
a história do Cristianismo sem lembrar que nossa
fé chegou até nós, graças a
homens e mulheres que enfrentaram todas as adversidades e que, muitas vezes,
entregaram a própria vida
para defender sua fé; a mesma que compartilhamos todos os domingos.
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OS VALORES DA
José Antunes Gonçalves
Amados(as) irmãos e irmãs.
A Paz de Cristo Jesus!
Deus seja sempre louvado,
por todo “bem”; toda “graça”; e todo “amor”!
Retornado à nossa missão, conforme pretendemos
continuar desenvolvendo
em nosso precioso “jornal”,
voltamos a relatar as atividades religiosas de nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora
da Assunção, no decorrer
do nosso tempo, principalmente neste tempo de
“bênçãos” em que estamos
comemorando os IV Centenário de nossa amada Igreja
em Cabo Frio, oportunidade
que aproveitamos também
para relatar alguns acontecimentos dos tempos idos.
Assim temos feito!
Alegra-nos, portanto, podermos deixar a nossa contribuição para nós, católicos,
e também para àquel’outros
irmãos, e irmãs, cabo-frienses, apreciadores da história.
Falamos em tempo de
“bênçãos” que estamos
vivendo em nossa Igreja,
como de fato, assim estamos! Quem não se alegra
com o entusiasmo; com
o dinamismo do trabalho
empreendido pelos nossos
amados sacerdotes, Padre
Marcelo e Padre Ângelo?
Agradeçamos a Deus e nos
empenhemos em ajudá-los
nas tarefas que nos forem
solicitadas para a edificação
do “Reino do Senhor” em
nossa Paróquia.
Assim relatamos: QUATROCENTOS ANOS DE HISTÓRIA!
Foi linda, a noite de
quarta-feira, dia 08.07.2015,
no Tamoyo! Maravilhosa e
abençoada por Deus, a ex-

NOSSA

O que são os Livros Apócrifos?

IGREJA
Parte LXXI

posição, o relato da história,
que presenciamos naquela
noite! Quantos fatos novos,
aprendemos sobre a nossa
Igreja! A data de fundação
da Igreja Matriz. O tempo de
duração de sua construção.
Sua inauguração. Os belíssimos “Altares”. O Altar-Mor
de nossa Santíssima Padroeira, Senhora da Assunção.
O Altar da Virgem Aparecida de Cabo Frio, construído
para acolher a sua Imagem,
Senhora da Conceição, a Virgem Aparecida de Cabo Frio,
Imagem encontrada numa
fenda rochosa em alto mar
de Arraial do Cabo, chamada “Pedras Galhetas”, sendo
achada no dia 24 de setembro de 1721 pelo pescador
Domingos André Ribeiro.
O seu Altar, como o vemos hoje, na lateral direita
da nave da nossa Matriz, de
recente restauração, foi erigido por ordem do “El-rei de
Portugal Dom João V, que
antes procurara informar-se sobre inúmeros milagres
ocorridos por intercessão da
Virgem Aparecida em nossa
cidade, e assim decidindo
por erigir o seu belíssimo
Altar, dando-lhe, em nossa Igreja, digno trono onde
seus fiéis devotos pudessem
venerá-la.
Vale a pena contarmos
a história da Virgem Aparecida em nossa cidade para
que fique registrada e chegue ao conhecimento de
nossos (as) irmãos e irmãs
cabo-frienses.
No próximo número voltaremos ao assunto, trazendo também a letra do seu
“hino” composto por Frei
Adauto, sacerdote do nosso
tempo de Congregado Mariano. Por tudo, DEUS SEJA
LOUVADO!

Por Carlos Alberto de Assis

Os livros da Bíblia foram escritos em três línguas
muito antigas: o hebraico
(todos os livros protocanônicos do Antigo Testamento), aramaico (Evangelho
de Mateus); grego (livros do
Novo Testamento). Mas, se
não fosse a Igreja Católica,
não existiria a Bíblia como
a temos hoje, com setenta
e três livros canônicos, isto

é, inspirados pelo Espírito
Santo. Demoraram alguns
séculos para que a Igreja
chegasse à forma final da
Bíblia.
No entanto, alguns livros
foram considerados pelo
Magistério da Igreja como
não revelados pelo Espírito
Santo, e, por isso, não são
canônicos, isto é, não fazem
parte do cânon (índice) da
Bíblia. Tais livros são chamados de Apócrifos (pala-

vra que vem do termo grego
apokryphos, que quer dizer:
“duvidoso”, “falso”). As razões que levaram a Igreja a
não considerá-los Palavra
de Deus, foram que, muitos são fantasiosos sobre
a pessoa de Jesus e outros
personagens bíblicos, além
de possuírem até heresias
como o gnosticismo1.
A seguir, temos uma
lista de alguns dos Livros
Apócrifos:

Referentes ao Antigo Testamento (A.T.):
01. Apocalipse de Adão
02. Apocalipse de Moisés
03. Ascensão de Isaías
04. Assunção de Moisés
05. Martírio de Isaías
06. Quarto Livro dos Macabeus
07. Salmos 151-155
08. Terceiro Livro dos Macabeus
09. Testamento de Abraão
10. Testamento dos Doze Patriarcas, etc...

Referentes ao Novo Testamento (N.T.):
01. Apocalipse de Paulo
02. Apocalipse de Pedro
03. Atos de André e Mateus
04. Atos de Barnabé
05. Atos de Filipe
06. Atos de Pedro e Paulo
07. Atos de Tomé
08. Evangelho de Bartolomeu
09. Evangelho de Filipe
10. Evangelho do Pseudo-Mateus

O livro, “O Código
da Vinci”, do autor Dan
Brown (Editora Sextante, 2004), foi baseado nos
Evangelhos Apócrifos de
Maria Madalena, Filipe e
Tomé.
A Igreja foi muito criteriosa na seleção dos livros
1

11. Evangelho de Maria Madalena (ou Evangelho de Maria de Betânia)
12. Evangelho de Tomé o Dídimo
13. Evangelho dos Ebionitas (ou Evangelho dos Doze Apóstolos)
14. Evangelho dos Egípcios
15. Evangelho dos Hebreus
16. História de José o Carpinteiro
17. Livro de João o Teólogo sobre a Assunção da Virgem Maria
18. Martírio de Mateus
19. Natividade de Maria
20. Proto-Evangelho de Tiago, etc...

que formariam a Bíblia.
Por que ela tem tanta certeza de que não erra naquilo que é essencial para
levar seus fi lhos à salvação?
Porque “a igreja é a coluna
e o fundamento da verdade” (1 Tm 3, 15), e “Deus
quer que todos se salvem e

cheguem ao conhecimento
da verdade” (1 Tm 2, 4).
Caros paroquianos, para
o seu aprofundamento, sugiro que leiam o livro: “A
Sagrada Escritura” do Prof.
Felipe Aquino, Coleção
Escola da Fé II, Editora
Cleófas.

Carlos Alberto de Assis é Professor Universitário e Catequista

O gnosticismo é uma concepção religiosa muito antiga, de antes de Cristo, que veio do Oriente, provavelmente da Pérsia, e que se infiltrou na Igreja gerando uma terrível heresia que foi severamente combatida já
pelos Apóstolos São Paulo, São Pedro e São João em suas cartas; e também por Santo Irineu (130-200), no seu
famoso livro “Contra os Hereges” (Ed. Paulus, Patrística, Vol. 4, 1995, SP). O gnosticismo está também na base
filosófica e religiosa de muitos movimentos e seitas como a Nova Era, o Espiritismo, Hinduísmo, etc.
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a histÓria conta a histÓria
Por Raphael Mureb
Fotos: Raphael Mureb

N

o ano de seu 400º
aniversário, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção
passou por uma grandiosa
reforma e restauração. Sua
reinauguração
aconteceu
na última sexta-feira (31),
com o rito de “Abertura das
Portas” presidido pelo Padre
Marcelo Chelles e com a
presença dos padres Ângelo Souza, João Luiz Franco,
Wallace Santos, Wellington
Santos e Antônio Paes.
A Igreja Nossa Senhora
da Assunção é uma das mais
antigas do país. Foi reforma-

da pela primeira vez em meados da década de 1960 e estava sem grandes reformas,
desde então. Encravada no
Centro, a matriz foi um dos
primeiros prédios a serem
construídos na cidade; apesar de bem cuidada, já começava a apresentar marcas
da sua grande longevidade.
Incluíram-se nas obras a
recuperação das paredes e a
reinstalação de todo o sistema elétrico. Os detalhes da
decoração receberam uma
nova camada de folhas à
base de ouro.
A restauração das imagens foi realizada pela equipe do artista plástico italiano, Marco Ulgheri. Trata-se

de um trabalho meticuloso
e detalhista; mesmo assim,
teve que ser feito com rapidez, para tudo estar pronto
até o último dia de julho, ou
seja, em apenas cinco meses.
O rito de abertura, que
se iniciou por volta das 18
horas, contou com a presença de padres naturais desta
paróquia, ex-párocos e do
vigário paroquial, Ângelo
Souza.
Centenas de pessoas
acompanharam o rito e, posteriormente, a celebração da
santa missa. Houve grande
emoção por parte de antigos
paroquianos, que ao verem a
tamanha beleza da reforma
não contiveram as lágrimas.
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Instituição do Brasão Paroquial
Leitura e Descrição
Heráldica

O Brasão Paroquial foi instituído na abertura da Matriz
Histórica. A partir desta data,
todos os documentos paróquias. Conheça o significado
dos emblemas blasônicos.

O Brasão paroquial está colocado por razões óbvias, em
um escudo português. O escudo tem fundo azul em duas tonalidades, uma em azul escuro
e outra em azul claro. Na extremidade superior, a direita do
escudo, a lua em ouro, coroada
de 12 estrelas. À esquerda do
escudo, está o sol.
Ao centro uma estrela de
oito pontas na cor prata. Na
parte inferior, quatro aguadas
encimadas por uma nau, trazendo na vela o monograma
de Cristo. O escudo está pousado sobre uma cruz processional. Sob o conjunto aparece
um listel, com título paroquial

É tempo de sentir, ver, ouvir, orar...
É o encantamento , a magia, a beleza
e a música que estão no ar...
“No céu uma mulher revestida de sol,
a lua debaixo de seus pés
e na cabeça uma coroa de estrelas...”
Os anjos cantam , os homens louvam...
É o amor sendo amado...
É bom estar aqui, neste lugar,
que conta a historia
de 400 anos de tradição e fé.
Onde a Rainha, a Sra d`Assunção,
fez morada para nos abençoar e proteger!
Deus seja louvado!

e as datas da fundação da Paróquia e da mudança da titularidade da padroeira.

Interpretação
dos elementos
O campo azul superior refere-se às realidades celestes e
o campo azul inferior refere-se
às realidades terrestres. Maria, a
mãe de Jesus passou por ambas
realidades, ela é a única criatura que está no céu em corpo e
alma. Maria serve de modelo à
igreja, pois a igreja peregrina
espera alcançar o céu, que a
virgem Maria já alcançou pelo
mistério de sua assunção.
A lua coroada de 12 estrelas
nos remete ao livro do apocalipse, no cap. 12, onde o apóstolo

São João, mostra a identificação
entre Maria e a igreja, de fato,
ela é o tipo da igreja que também é chamada a realizar neste
mundo, através do apostolado,
sua missão maternal: gerar Cristo para o mundo. Porém, assim
como a lua não possui luz própria, Maria também recebe sua
luz de Jesus, representado pelo
sol que ilumina todo homem.
No centro do escudo uma
estrela de oito pontas que une
o céu e aterra, simbolizam N. Senhora da Assunção que é a estrela que conduz a Jesus. O posicionamento da estrela que toca
a realidade celeste e a terrestre,
indica o lugar de nossa senhora
que assunta ao céu, intercede
por nós. As oito pontas da estrela significam a restauração da

obra da criação pois, Deus encerrou a criação no sétimo dia e
ressurreição de Cristo dá início a
uma nova criação, é o oitavo dia.
Assim, a obra da criação culmina
na obra da redenção.
As quatro ondulações prateadas lembram o mar de nossa
cidade e também os 400 anos
de história, cada centenário está
representado por ondulação;
sobre ela singra a nau da igreja,
levando Cristo aos homens ao
longo dos quatro séculos.
O escudo português lembra a origem lusitana de nossa
pátria e de nossa cidade. A cruz
como timbre, lembra a centralidade do mistério de Cristo e
o serviço dos missionários que
plantaram heroicamente, entre nós, a fé cristã católica.

ORAÇÃO DOS 400 ANOS
SANTÍSSIMA TRINDADE, QUE SOIS UM SÓ DEUS,
A VÓS APRESENTAMOS NOSSA ORAÇÃO DE LOUVOR E GRATIDÃO
NA PREPARAÇÃO DOS FESTEJOS DO IV CENTENÁRIO
DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO.
AGRADECEMOS, PAI SANTO, AOS IRMÃOS E IRMÃS
QUE SE EMPENHARAM NESTA TAREFA DE EVANGELIZAÇÃO:
LEIGOS E LEIGAS, RELIGIOSOS E RELIGIOSAS,
SACERDOTES E BISPOS QUE, AO LONGO DESSES 400 ANOS,
ANUNCIARAM O EVANGELHO DO VOSSO FILHO JESUS
E CONTRIBUÍRAM PARA QUE O VOSSO NOME SANTO
FOSSE HONRADO E GLORIFICADO.
MAS, CONTINUAMOS A VOS PEDIR:
FAZEI QUE TODOS NÓS, VOSSOS FILHOS E FILHAS,
OBTENHAMOS OS DONS DO VOSSO ESPÍRITO E,
MANIFESTEMOS, POR PALAVRAS E OBRAS DE CARIDADE,
A GRAÇA DE VOSSA BÊNÇÃO, DE MODO QUE
TODOS OS MEMBROS DE NOSSA COMUNIDADE
VIVAM ENTRE SI, OS SENTIMENTOS DE PAZ, SOLIDARIEDADE
E AMOR FRATERNO E, CELEBREM, ANTECIPADAMENTE NA TERRA,
O QUE ESPERAM COM FÉ, CELEBRAR NO CÉU.
Ó MÃE SANTÍSSIMA, SENHORA DA ASSUNÇÃO,
PONDE EM NOSSOS LÁBIOS E EM NOSSOS CORAÇÕES
O MAGNIFICAT DE VOSSA ETERNA GRATIDÃO
A VOSSO FILHO E SENHOR NOSSO, JESUS CRISTO;
ELE QUE COM O PAI E O ESPÍRITO SANTO,
VIVE E REINA PARA SEMPRE! AMÉM!

10

Agosto de 2015

Vivendo a fé
Santa Cecilia, de Jacques Blanchard

Por Maestro Rui Capdeville

A

música foi, provavelmente,
a última arte humana a ser
documentada, a ser escrita,
a se tornar passível de transmissão a várias gerações, de pai para
filho. As peças de música mais antigas
que conhecemos, razoavelmente documentadas, vêm de cerca de 300 anos
depois de Cristo; enquanto, por outro
lado, podemos, ainda hoje, apreciar
pinturas, esculturas e construções arquitetônicas que datam do tempo em
que o homem vivia em cavernas, sécu-

los, milênios, antes de Cristo. Poderíamos ousar dizer que a música é ainda
uma criança, se comparada a algumas
outras linguagens artísticas, como a
pintura, a arquitetura e outras artes.
A quem devemos estas peças mais
antigas da música, conhecidas hoje por
nós? A um grande governante do Império Romano; a um grande escritor da
Literatura Latina; a um grande teólogo
cristão; a um grande santo da Igreja;
a um grande Bispo de Milão;,, àquele
que, sendo amigo do jovem Agostinho,
contribuiu para este jovem filósofo
Agostinho se tornar o grande filósofo e

Música Sacra

o grande Santo que é Santo Agostinho
de Hipona. É a Santo Ambrósio, governante romano, Bispo de Milão, etc, que
viveu por cerca do ano de 350 depois
de Cristo; é a Santo Ambrósio que devemos as peças mais antigas de música
documentadas para a humanidade.
Santo Ambrósio, grande político,
era filho de político, também; e governou, com competência, toda a parte
da Península Itálica perto dos Alpes, ao
norte da atual Itália, cuja capital já era
Milão, de onde Ambrósio governou, e
onde Ambrósio se tornou, ao mesmo
tempo, Governador e Bispo. Ambrosius
(seu nome latino), homem de cultura
e visão política, mandou e providenciou para que o canto dos cristãos de
seu tempo fosse documentado na letra
e na música, para preservação e uso
acessível a todos. Mandou ser compilada uma antologia do canto dos cristãos.
A escrita de partitura, linguagem escrita da música, não foi fácil e começou
engatinhando; como deve, também,
ter nascido engatinhando o alfabeto
latino, a nossa escrita de textos. Mas
os monges, cuja vocação e modelo de
vida, foram moldados pelo fundador S.
Bento, cantavam e ajudavam a serem

memorizados os caracteres escritos do
que cantavam. Estes caracteres, através
dos séculos, foram se tornando cada
vez mais aptos a serem escritos e lidos,
isto ainda pelo trabalho burilador dos
monges, até chegarmos à escrita musical de hoje, escrita com muito menos
caracteres que o alfabeto latino e mais
fácil de ser lida e escrita que aquilo que
chamamos de textos e, principalmente,
oficializada para o mundo inteiro. Nós
não sabemos desta facilidade da escrita musical, porque quando nos alfabetizamos para escrever e ler textos, não
nos alfabetizamos, ao mesmo tempo,
para ler e escrever música.
Tendo a música sido escrita, documentada, por ordem de Ambrosius, foi
cada vez mais fácil de ela ser cantada
repetidamente e é possível até que algumas destas peças musicais do século
IV (300 depois de Cristo) tenham chegado até hoje, até nós. O Coral Rainha
Assunta cantou, em Pentecostes de
2015, três peças deste chamado canto-chão ou canto gregoriano ... quem
sabe alguma destas peças nós não a
devamos a Ambrosius? De qualquer
forma, é ao cristianismo que o mundo
deve toda esta preciosa cultura.

Pastoral da Saúde Promove Congresso no Rio de Janeiro
Por Alonso de Lucena Goulart

Foi realizado, no dia dezoito de agôsto, o 10º Congresso Estadual da Pastoral
da Saúde, na Catedral de
São Sebastião, no Rio de
Janeiro.
O Congresso foi promovido pela própria Pastoral
da Saúde da Regional Leste 1, que trouxe, na edição
deste ano, o tema, “Igreja
e Sociedade”, tratado ao
longo de três palestras. Foram elas: “Retrospectiva da
história na saúde do Brasil”; oferecida pelo padre
Marcos Drumond Calixto,
da Arquidiocese de Niterói; “Serviço do agente de

Pastoral da Saúde e pessoa sofrida” e “Diferença
e Audiência” ministradas
pelo bispo, Dom Antonio
Augusto Dias Duarte, que
foi, também, quem presidiu a eucaristia no início do
evento.
A Pastoral da Saúde é
uma das pastorais sociais
da CNBB (Confederação
Nacional dos Bispos do
Brasil), criada por fiéis, para
fins religiosos – que trabalha oferecendo assistências
às pessoas que se encontram
enfermas, seja física, seja espiritualmente; estando estas
duas, muitas vezes. relacionadas.
“Nós trabalhamos com

visitas hospitalares e domiciliares, tratando de enfermos, que são pessoas muito
sozinhas; há muitos idosos,
principalmente”, diz Regina
Lúcia Antunes, coordenadora da Pastoral da Saúde
da Paróquia Assunção. Regina se lembra da época em
que ficou doente e como as
visitas lhe faziam falta... e,
de como ficou feliz quando,
finalmente, recebeu a visita
de um pastor que orou pela
sua melhora.
Por isso, para ela, é de
imensa importância estar à
frente da Pastoral e se empenhar para que ela esteja
sempre em bom funcionamento. “Estamos precisan-

do muito de novos membros. Colocamos anúncios
lá na igreja, o Padre Marcelo fez a chamada, e, graças a Deus, apareceram,
de início, doze membros e
muitos jovens (...). Queremos cobrir a Clínica Santa
Helena e colocar sempre

um agente da Pastoral em
cada missa, para receber
novos voluntários, atender
pedidos de oração de pessoas doentes, em casa, e
quiserem que a Pastoral as
visite, para que possam receber a comunhão e a unção dos enfermos”.

PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS
PARA A PASTORAL DA SAÚDE
Precisamos de voluntários para visitas hospitalares e domiciliares. Você que se identifica com esta obra, venha fazer
parte desta pastoral.
Contato: Regina - (022) 998279623
Reuniões: No segundo sábado do mês, na Capela de Santa
Ana, Vila Nova.
Visite nossa página no Facebook: Pastoral da Saúde Paróquia de Nossa Senhora da Assunção

11

Agosto de 2015

Vivendo a fé

NOTÍCIAS DO MCC
- Com grande alegria e entusiasmo, aconteceu no
último final de semana, do mês de junho, na Casa de
Maria, mais um Cursilho Feminino. Lá, estiveram presentes quarenta e duas mulheres, que abasteceram sua fé
com a Palavra de Deus e puderam voltar renovadas para
suas famílias e seus ambientes. Parabéns à coordenação
do MCC, a toda a equipe de trabalho, aos nossos queridos sacerdotes, e, principalmente, às novas integrantes
da Família Decolores, por aceitarem o convite e darem
esse grande passo rumo a Deus. Sejam todas muito bemvindas! Aproveitando o momento, gostaríamos de nos
redimir e agradecer, também, ao casal, Cássio e Thaís,
engenheiro e arquiteta, que brilhantemente nos ajudaram a executar o novo banheiro da Casa de Maria. Deus
os abençoe, sempre!

- No domingo, dia cinco de julho, o
MCC Cabo Frio esteve em Alcântara
participando da Ação Social Decolores,
promovida pelo GED Niterói. Estiveram
presentes a esse evento todos os setores do
MCC da Arquidiocese de Niterói, onde
juntos, trabalhamos em prol da Evangelização e do bem comum. O evento teve
início com uma missa, presidida pelo
nosso Arcerbispo, D. José Francisco, que
elogiou esta iniciativa e deu o seu apoio
para que outros aconteçam mais vezes.
- Na segunda- feira, dia 13/07, o Salão Paroquial
tornou-se pequeno, para mais uma edição da Escola
Vivencial do MCC. A palestra ficou por conta da
Soyla, coordenadora da Escola do GED Niterói, que
nos enriqueceu de conhecimentos, com uma brilhante
explanação sobre o “Histórico do MCC e sua Organização Operacional”. O tema escolhido teve como
finalidade, dar um suporte aos neo-cursilhistas para
que esses entendam a importância do MCC para a
Igreja; como ele surgiu, qual a proposta do movimento, seu carisma e muitas outras informações. Você que
não pôde estar conosco, fique atento aos nossos avisos
e não deixe de participar; pois, é por você e para você
que estamos trabalhando com muito amor!
- Visitem nosso Blog na internet:
mccsetorcabofrio.blogspot.com
Nele, além de ficar por dentro de tudo que acontece com
o movimento de cursilhos de cristandade, você pode,
também, visualizar fotos dos nossos eventos, meditar a
Palavra de Deus e interagir conosco. Acesse! Participe!

O evento contou com: cortes de cabelo,
medição de glicose no sangue e pressão
arterial ; assessoria jurídica e contábil;
informações a respeito da dengue e realização de palestras pelos cursilhistas a
respeito da Evangelização, Histórico do
MCC e Jovens na Igreja, entre outras.
Agradecemos aos participantes de Cabo
Frio, neste encontro, e, de modo especial,
ao Fabinho, que, gentilmente, cedeu o
ônibus para que pudéssemos nos deslocar
para Alcântara.
- Você que, ainda, não
recebeu nossos comunicados via e-mail, mande-nos
um recadinho solicitando
esse desejo e passe, também, a ficar antenado com
tudo que acontece ou está
para acontecer referente ao
MCC. Envie esse pedido para
alexandregpeixe@globo.com
e, assim, passará, também, a
fazer parte do nosso cadastro de relacionamento. Não
fique fora dessa!

Anotem aí nossos próximos eventos! Fiquem atentos para não esquecer:
• Dia 02 de agosto, Reencontro Decolores, para todos os jovens cursilhistas,
na Casa de Maria, das 14h às 18h, com a presença do Pe. Angelo.
• Dias xxxxx Escola Vivencial, às 20h, no Salão Paroquial.
• Dias 29, 30 e 31/08 - Cursilho Feminino - Casa de Maria
• Toda quarta-feira, 19h, missa do MCC
• Vem aí o nosso “VI Festival da Comida Mineira”! Aguardem!
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Paróquia em movimento

Paróquia em movimento

Show de talentos

Raphael Mureb

O

gulho de ser intérprete de
uma canção simples e que
toca os corações dos irmãos.” – disse Francisco,
mais conhecido como Chico Amém.
“Nunca escrevi nada!

Foi a primeira vez que
compus, e meu esposo me
ajudou muito. Deus que
nos capacitou”, disse Na-

thália Figueiredo, da Banda Cristo Rei, que compôs
e interpretou a música,
“Viver para Ti”. Todos
que passaram pelo palco do
Teatro Cacilda Santa Rosa

Padre Alessandro Renato - Ministério Som da Graça - 1º lugar

apresentaram seus talentos
e multiplicaram seus dons.
- Cantar para Deus sem-

pre é bom e faz com que
estejamos mais próximos
d’Ele. Então, posso dizer
que foi muito bom e espero outros momentos como
este, para podermos cantar e louvar ao Pai novamente. - comenta Estevão
Cruz, que ficou em segundo lugar com a canção,
“Somos Um”.
O grande vencedor da
noite foi a música “Pão do
Amor”, na qual o compositor, padre Alessandro Renato, Ministério som da graça
da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Arraial do
Cabo, dedicou sua vitória ao
padre José Júlio, com quem

Terceiro encontro nacional das ENS

A história da Pastoral da Sobriedade

Por Maria Lúcia Menezes

“Festival da Música Católica 400
anos”, preparado
com muito zelo pela Comissão Artística Cultural
dos 400 Anos da Paróquia,
foi um verdadeiro sucesso.
Com a participação de
dezesseis bandas distribuídas entre a Paróquia Assunção e as paróquias vizinhas, foram descobertos
vários talentos. Um deles
foi a canção, “O Rei de
Davi”, ganhadora do troféu de Apelo Popular. A
música é uma composição
do Sr. Jalmo, um homem
de muita fé... “Eu me or-

13

Agosto de 2015

viveu durante seis anos em
Cabo Frio. “Ofereço esta

música aos meus paroquianos, Padre José Julio e ao
Padre Marcelo, meu mentor. Obrigado”!

As supressas da noite
não ficaram por aí. Em um
dos intervalos, Padre Marcelo foi homenageado com
vídeo e com bolo; este último distribuído a todos os
presentes. “No dia em que

eu cheguei, eu disse que o
padre sozinho e a comunidade sozinha não fazem
nada. Mas, todas as vezes
que se unem, tornam-se
fortes, e nossa Paróquia
tem vivido esta beleza
neste último ano”, assim,
Padre Marcelo termina seu
discurso.

CLASSIFICAÇÃO GERAL
Apelo Popular: Chico Amém - Paróquia Nossa da Assunção - O Rei de Davi
Melhor intérprete: Letícia - Paróquia Nossa Senhora da Assunção - Ministério Vida e Santidade
3º Lugar: Sandro Andrade - Domingo de Ramos - Paróquia Santana e Santa Rita Búzios
2º Lugar: Cássio & Cia - Hoje Somos Um - Paróquia Nossa Senhora da Assunção
1º Lugar:
Ministério Som da Graça - Pão do Amor - Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Arraial do Cabo - Autor: Padre Alex

A Pastoral da Sobriedade
nasceu de um desafio lançado
por São João Paulo II a todos
nós: lutar contra o flagelo da
dependência química, que assola tantas famílias de nossa
sociedade.
Na trigésima sexta assembleia geral da CNBB, realizada
em 1998, Dom Irineu Danelon
propôs uma ação articulada
na igreja, na qual foi implantada a Pastoral da Sobriedade,
anteriormente chamada de:
“Pastoral de Prevenção e Recuperação em Dependência
Química”.
A Pastoral da Sobriedade é
a ação da igreja na prevenção
e na recuperação da dependência química. Tem
por objetivo atuar
em cinco frentes de
trabalho:
Prevenção, Recuperação,
Reinserção Familiar
e Social e a Atuação
Política.
Num
trabalho
conjunto que envolve o dependente,
a família, a igreja e
a sociedade, a Pastoral da Sobriedade busca implementar
ações de serviço que promovam a vida, em comunhão com
os irmãos, acolhendo a todas
as pessoas com qualquer tipo
de dependência. Deixamos
claro que o sigilo absoluto é
uma característica marcante
da Pastoral da Sobriedade.
Considerando que 25% da
população brasileira está, direta ou indiretamente, ligada
ao fenômeno das drogas, que
cada vez mais cedo os adolescentes entram em contato
com esta realidade, carregando consigo, em média, quatro
outras pessoas, chamadas de
codependentes: membros da
família e amigos, a Pastoral
da Sobriedade capacita aque-

les, que de alguma maneira,
identificam-se com a causa e
desejam lutar pela vida, tornando-se, assim, um Agente da
Pastoral da Sobriedade.
A Pastoral da Sobriedade
da Paróquia Nossa Senhora da
Assunção realiza duas reuniões
semanais: uma na segunda-feira e outra na quarta-feira, às 19
horas, na Casa de Maria, localizada à Rua Romário Gomes, nº
235, Jardim Flamboyant, Cabo
Frio, RJ, onde se propõe um
Programa de Vida Nova, através dos doze passos.
O objetivo das reuniões é
tratar o problema da dependência química, abrangendo,
também, a família. As atividades são evangelizadoras e terapêuticas, desenvolvidas
basicamente
em
grupos, de forma
que possibilita um
clima de ajuda e
confiança, a fim de
ampliar as possibilidades de recuperação. Esta metodologia
utiliza
uma abordagem humanística,
baseada nos “Doze Passos do
Programa de Vida Nova” que
visa a uma profunda mudança
de personalidade, atitudes e
comportamentos. No referido
programa, constam palestras,
dinâmicas de grupos, filmes
especializados e outras atividades . Por meio de trocas de experiências com outras pessoas
de seu grupo, os membros
apreendem a identificar e a lidar, de forma construtiva, com
seus sentimentos e a modificar
sua percepção do mundo, visando a um estilo de vida em
que a utilização da droga não
é mais atraente; tomam consciência de que cada um é responsável pelo seu processo de
mudança.

“porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes
de beber, era peregrino e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estava na prisão e viestes a mim”. Mateus 25, 35-36

Texto e fotos: Rubens José

Encontro Pós-Eucaristia
No dia 05 de Julho, aconteceu em
nossa Paróquia o “Encontro de Pós- Eucaristia realizado pelas perseveranças do
“Vicariato Lagos”, com a coordenação do
Pe. Nelson.
O encontro contou com quinhentos e
dez adolescentes e jovens de todas as paróquias do referido vicariato, e, também,
com a presença da Irmã Inês, do seminarista Willians Mar e do Pe. Zito.
O tema do encontro foi: “Vós sois
meus amigos”; Jo 15,14 e teve como objetivo, a união de todos em Jesus Cristo,
centro de nossa vida; Aquele a quem devemos seguir e com quem sempre contar. Foi um momento especial, enriquecido com uma movimentada gincana. O
término ocorreu na Praia do Forte, onde
se elaborou um terço de balões.
A todos os perseverantes, nossos
agradecimentos.

Catequese
Nos dias 04 e 11 de Julho, aconteceram em nossa Paróquia a apresentação
e envio dos introdures; uma pessoa que
auxiliará os catequizandos no processo
catequético. Este novo processo se deu
pela iniciativa do nosso pároco, Pe. Marcelo, de querer levar a igreja para todos
os lugares... assim como o próprio Jesus
Cristo disse aos seus apóstolos: “Ide por
todo o mundo e anunciai a Boa Nova a
toda a humanidade (Mc 16, 15-16).
O principal objetivo deste trabalho
é: acompanhar e encaminhar os catequizandos e suas famílias na vida cristã,
mostrando-lhes a importância de estar
na igreja e seguir Jesus Cristo. Agradecemos a todos os introdutores que se empenharam nesta nova missão. Que Deus
os abençoe!
Textos e fotos: Raphael Santos

De trinta de junho a três de julho de dois mil e quinze, em Aparecida-SP, houve o “3º Encontro
Nacional das ENS”, que contou
com mais de sete mil participantes,
Oportunidade em que refletimos
sobre o tema, “MATRIMÔNIO
CRISTÃO: Festa da alegria e do
amor conjugal” e o lema, “FAZEI
TUDO O QUE ELE VOS DISSER” (Jo 2,5). Rezamos, partilhamos, celebramos a Eucaristia,
encontramo-nos,
alegramo-nos,
confraternizamos... Foram dias
muito ricos, um presente de Deus.
Estamos diante de mudança
de época, mudança de valores que
ameaçam a estrutura das famílias.
Há muita dificuldade para assumir o compromisso definitivo, bem
como de mantê-lo. Nesta época
pós- moderna, não há lugar para os
compromissos a longo prazo, para
a vida inteira. O que interessa é o
presente e vivê-lo plenamente, deixando de lado a construção de um
casamento que deve se desenvolver
durante a vida toda, resultando em
lares mais frágeis, na sexualidade
banalizada, no aumento das separações e dos divórcios. Os jovens não
são tão entusiastas quando falam
em casamento, e muitos casais se
recusam a gerar filhos.
Ao mesmo tempo em que assistimos, com pesar, à “desconstrução” de tantos lares, tantos conflitos
conjugais, temos casais que querem
basear sua vida conjugal e familiar

no Evangelho.
Casais que sabem perdoar e
sentirem-se perdoados, tendo a oportunidade de
experimentar um amor que é para
sempre, que nunca passa, num seguimento incondicional, bebendo da
fonte que é Jesus. Nós temos critérios objetivos para reafirmar o valor
do casamento; somos casais chamados a viver o ara chegar à alegria da
ressurreição. Acreditamos no “até
que a morte nos separe”. ”A graça
do matrimônio é um trabalho para
realizar em cada dia, um trabalho
artesanal, uma obra de ourivesaria”,
disse Papa Francisco aos noivos.
Tal é a beleza desse amor, que o
Padre Caffarel, fundador das ENS,
a ele se referiu como sendo a obra
do sexto dia: “A importância e a
dignidade do amor manifestam-se claramente quando se considera
o seu lugar na criação. É a última
das obras divinas, após a qual Deus
descansou”.
Precisamos ouvir Cristo, conhecer sua Palavra, para que tenhamos
um casamento completo, feliz, uma
festa regada a vinho. Maria e o Senhor Jesus precisam ser, sempre,
nossos convidados para que o milagre do amor aconteça.
Portanto, é necessário reafirmar
o valor do casal cristão na sociedade em que vivemos; é fundamental,
como casal equipista, testemunhar
o matrimônio no mundo. As Equipes de Nossa Senhora têm o desafio
de ser presença no meio de casais
necessitados de redescobrir a beleza
do amor.

Temos a obrigação de dar vida à
Boa Nova, informando aos outros a
alegria e a paz que nós mesmos experimentamos em Cristo, e anunciando-a, não só em palavras, mas,
sobretudo, com uma vida transfigurada pela presença de Deus.
Temos a grande missão de instaurar o Reino nos lares, fazer que
a santidade crie raízes em pleno
mundo moderno, evangelizando
casais, para que todos sejam sólidos
apóstolos de Cristo.
Com nossas talhas abastecidas
de água, para que Jesus as transforme em vinho, chegou o momento
de sairmos, com alegria e cheios de
esperança, para nossa missão. Essa
expressão “sair” quer dizer sair de
nós mesmos, das nossas comodidades, desinstalarmo-nos e sacudir
o pó espiritual. Não precisamos ir
longe, embora isso possa ocorrer,
mas atuar no próprio local onde vivemos e trabalhamos.
A obra-prima da sociedade é a
família: homem e mulher que se
amam. Precisamos dar testemunho
da vida alegre dos cristãos, transmitindo a beleza do sacramento do
Matrimônio.
Terminamos esse Encontro, entusiasmados e confiantes de que o
caminho é esse, e mesmo diante
das dificuldades e diante da cruz,
somos marcados pela esperança da
ressureição.
Vamos mostrar ao mundo a nossa alegria, a nossa festa, o nosso
amor, o amor de Deus, porque nós
somos o Amor!
Nossa Senhora Aparecida, rogai
por nós!
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A Igreja no mundo

Informando

Pastoral do Batismo – Paróquia N S da Assunção

O Papa Francisco na América Latina

P

apa Francisco, em sua viagem
de oito dias pela América do
Sul, visitou o Equador, a Bolívia e o Paraguai
Entre as atividades do Sumo
Pontífice aos três países, houve
visitas pastorais a detentos e à comunidade carente; encontros com
autoridades civis e religiosas, com
representantes de movimentos populares , com jovens e a celebração
da Santa Missa.
Equador

O Papa dirigiu-se à igreja dedicada a São Francisco, localizada
no centro histórico da capital equatoriana, na terça-feira, 7, às 18h
(horário local; 20h no horário de
Brasília) para receber as chaves da
cidade e fazer um discurso à sociedade civil.
Bolívia
O Papa Francisco chegou à Bolívia na tarde da quarta-feira, 8, onde
foi recebido pelo presidente Evo
Morales.
Ainda no Aeroporto Internacional de El Alto, em La Paz, o Pontífice participou da cerimônia de
boas-vindas.
Papa em Palmasola: “Não te-

nhais medo de vos ajudar entre
vós”

cisco cumpriu
um
dos últimos
compromissos na Bolívia: a visita
ao Centro
de Reeducação de Palmasola, um
cárcere superlotado, responsável por
abrigar cerca de cinco mil detentos.
Papa deixa presentes de Evo Morales aos pés de Maria na Bolívia
Durante a celebração da Santa
Missa, na capela da residência arquiepiscopal de Santa Cruz de la
Sierra, Bolívia, o Papa entregou à
Virgem de Copacabana, Padroeira
da Nação, dois presentes oferecidos
a ele pelo presidente da Bolívia.

Equador
Na segunda-feira, 6, foi o dia
da primeira Santa Missa presidida
pelo Pontífice, em solo equatoriano.
A celebração aconteceu no Parque
Samanes, em Guayaquil, maior cidade do Equador e principal porto
do país.

“é pelo Batismo que o homem conquista um lugar no Povo
de Deus e começa a fazer parte de uma família: a Igreja”

Orientação e Requisitos para o sacramento do Batismo
01- A criança deve ser batizada na Paróquia onde residem os pais.

Papa Francisco passou por cadeia feminina no Paraguai.
O Papa Francisco passou por
uma cadeia feminina, em Assunção,
capital do Paraguai, numa parada
fora do programa oficial da viagem
à América Latina.
Papa visita comunidade carente
no Paraguai e comove moradores.

04- Os padrinhos tem que ter no mínimo dezesseis anos, comprovados com Certidão de Nascimento.
05- A data do Batizado, só será marcada após Pais e Padrinhos
cumprirem os encontros de preparação.

- Comprovante do Casamento Religioso dos Padrinhos ou
Padrinho/Madrinha na Igreja Católica(cópia)
- Documento de Identidade dos Padrinhos (cópia)

O Sucessor de Pedro visitou
moradores da comunidade carente
de Bañado, periferia de Assunção,
onde abraçou a muitos; entre eles,
idosos, enfermos e crianças.

“Quem procura acha, quem acha cura”

GRUPO DE APOIO À PESSOA COM CÃNCER
AAAMA - Associação das Amigas da Mama de Cabo Frio
Rua Rui Barbosa, nº 273 - Centro - Cabo Frio - RJ - tel.: 2645 -5586

03- A Igreja pede que os pais e padrinhos sejam católicos, batizados, crismados (pelo menos um padrinho) e que, possam assumir
a responsabilidade de educadores da Fé da criança.

- Certidão de Nascimento da Criança (cópia)

“Os adultos devem ser como as
crianças”, recorda Papa Francisco
em em hospital pediátrico.
Na manhã de sábado, 11, o Papa
Francisco iniciou suas atividades
no Paraguai visitando o hospital
pediátrico “Niños de Acosta Ñu”,
localizado em Assunção, capital do
país, no qual são atendidas cerca de
noventa crianças.

E fundamental que haja acompanhamento médico para as orientações técnicas aos portadores
de câncer. A AAMA, Associação das Amigas da

02- Caso criança resida fora do território da nossa Paróquia, a
preparação para o Batismo, deverá ser feira na Paróquia e apresentar o certificado e a autorização do Pároco junto com os documentos.

06- Documentos necessários:

Paraguai

Na sexta-feira, 10, o Papa Fran-

“Família é uma riqueza social
insubstituível ”, disse o Papa no
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Mama de Cabo Frio, se destina a dar apoio psicossocial e assistencial àqueles que estão vivenciando problemas de saúde oncológicos.

Atividades da casa
- Reuniões de autoajuda
- Atendimento psicológico individual
- Tratamento fisioterápico
- Atendimento individual com Assistentes Sociais
- Palestras educativas sobre temas de interesse a todas as pessoas
- Visitas hospitalares
- Oficinas de artesanato de várias modalidades: madeira, pintura
em tecido, etc
- Bazar e brechó

OS SACRAMENTOS
DA INICIAÇÃO CRISTÃ
1212. Através dos sacramentos da iniciação cristã – Baptismo, Confirmação e Eucaristia são lançados os alicerces de toda a vida cristã.
«A participação na natureza divina, dada aos homens pela graça de
Cristo, comporta uma certa analogia com a origem, crescimento e sustento da vida natural. Nascidos para uma vida nova pelo Baptismo, os
fiéis são efetivamente fortalecidos pelo sacramento da Confirmação e
recebem na Eucaristia o Pilo da vida eterna Assim. por estes sacramentos da iniciação cristã, eles recebem cada vez mais riquezas da vida
divina e avançam para a perfeição da caridade» (3).

- Comprovante de Residência no Território da Paróquia e
autorização do Padre da Comunidade onde reside.

O Batismo: fundamento é o fundamento de toda a visa cristã, pórtico da vida no Espírito e a porta demais sacramentos

07- Inscrição para os cursos do Batismo: toda terça, das 9:00 às
12:00 h e das 14:00 às 17:00h.

1213. O santo Baptismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Espírito («vitae spiritualis ianua – porta da vida espiritual») e a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo Baptismo
somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus: tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados na Igreja e tornados
participantes na sua missão (4). «Baptismos est sacramentam regeneratiorais per aquam in Verbo – O Baptismo pode definir-se como o
sacramento da regeneração pela água e pela Palavra» (5).

08- Cursos:
Os encontros de preparação para o Batismo (pais e padrinhos)
acontecem às terças e quintas feiras às 19:45h ou em 02 (dois)
sábados seguidos às 08:00, obedecendo a um calendário previamente organizado pela Pastoral.
Lembretes para o dia do Batismo:
O Batizado não será realizado em hipótese alguma se:

BATISMO: VIDA NOVA PARA UM MUNDO NOVO

- A criança chegar com 10 minutos de atrasos, após o início
do mesmo;

Batismo é...
Nascer para uma vida nova
Viver em comunidade
Caminhar com Jesus
Converter-se Continuamente
Servir à Comunidade
Deixar-se guiar pelo Espírito Santo
Tornar-se Missionário
Formar um só corpo
Morar no Coração de Deus
Convite para o Banquete

- Pais e Padrinhos de bermuda ou camiseta;
- Mães e Madrinhas estiverem com roupas transparentes,
frente únicas, minissaias, miniblusas e outras roupas que, não
sejam condizentes com o lugar e a situação.
“Pois, se por um lado, os Pais são um dom de Deus, para a crianças;
os Padrinhos, por outros, devem merecer cuidadosa atenção na
escolha. Junto com os Pais, eles serão auxiliadores e modelos na
educação da FÉ”.

programaÇÃo da festa da padroeira

Festejando

programaÇÃo da festa da padroeira
07/08 – Sexta-feira
19h - Santa Missa na Matriz Histórica – Novena da Padroeira
20h - Terço Luminoso pelas famílias, no Morro da Guia
08/08 – Sábado
16h - Transladação da Imagem de N. Sra. da Assunção da Matriz Histórica para a Matriz Auxiliar
20h - Missa na Matriz auxiliar / Novena da Padroeira
09/08 – Domingo
8h30min - Santa Missa na Matriz auxiliar
10h - Carreata pelas ruas da cidade – concentração no Centro de Eventos (Morada do Samba)
18h - Santa Missa na Matriz auxiliar
20h - Santa Missa na Matriz auxiliar / Novena da Padroeira
10 a 13/08 – Segunda a Quinta-feira
7h30m - Santa Missa na Matriz auxiliar
19h - Santa Missa na Matriz auxiliar / Novena da Padroeira
14/08 – Sexta-feira
7h30min - Santa Missa na Matriz auxiliar
19h - Santa Missa na Matriz auxiliar / Novena da Padroeira, seguida da coroação pelas crianças do Catecumenato Infantil
20h30min - Show com Alan Alves e Banda e festejos externos
23h - Show com Dona Zaíra (SuperStar)
15/08 – Sábado
7h - Alvorada
10h - Missa Solene na Matriz auxiliar, presidida por Sua Exa. Revma. Dom Alano Maria Pena, Arcebispo Emérito de Niterói
16h - Santa Missa na Matriz auxiliar, presidida por Sua Exa. Revma. Dom José Francisco Rezende, Arcebispo Metropolitano de Niterói
17h - Procissão da Padroeira
18h - Encenação teatral na Praça Porto Rocha
20h - Show Católico e festejos externos
21h30min - Show com DJ Golfinho
23h - Show com Leoni
16/08 – Domingo
10h - Santa Missa na Matriz auxiliar
10h30min - Passeio Ciclístico da Padroeira
12h - Almoço na praça
14h - Show com Jorge Villas durante o almoçoo
18h - Santa Missa
20h - Show com a Banda Celebrare (Não haverá Missa às 20h)
Não haverá Missa às 20h e não haverá Missa nas comunidades no sábado (15) e no domingo (16).

