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Quaresma: Deus nos espera de braços abertos

Abrimos e fechamos a quaresma com jejum e 
abstinência de carne. Na quarta-feira de 
cinzas e na Sexta-Feira da Paixão
Jejum: das três principais refeições do dia 
(café da manhã, almoço e janta) fazer apenas 
uma dessas refeições completa e, as outras 
duas, reduzi-las. Lembre-se de que as 
refeições desse dia, sejam simples. Nos 
intervalos entre as refeições não se faz uso de 
qualquer petisco: cafezinho, bala, doce, 
biscoito, etc. Apenas água e remédio são 
permitidos.
Estão obrigados ao jejum os que tiverem 
completado dezoito anos até os sessenta 
anos. Os outros podem fazer, mas sem 
obrigação. Grávidas e doentes estão 
dispensados do jejum.

Abstinência de carne: deixar de comer 
carnes de animais de sangue quente - gado, 
porco, carneiro, ovelha, frango, etc. 
Permite-se o uso de ovos, laticínios e gordura. 
Mas atenção, muitas pessoas mal informadas, 
entendem que este é um dia de se comer 
peixe. Não é bem assim! O peixe é uma carne 
não considerada de animal de “sangue 
quente”, mas não quer dizer que seja dia de 
comer peixe. Pois onde estaria o sacrifício se, 
nesse dia, a pessoa fizesse em sua casa uma 
caldeirada de frutos do mar, ou um peixe 
assado com camarões, ou uma bacalhoada 
etc. Onde estaria o sacrifício da quaresma? 
Portanto, é preciso entender o espírito 
quaresmal!
Estão obrigados à abstinência os que tiverem 
completado quatorze anos, em diante.  
Grávidas que necessitem de maior nutrição e 
doentes que, por conselho médico, precisam 
comer carne,  estão d ispensados da 
abstinência, bem como os pobres que 
recebem carne por esmola.

Quarta-feira de Cinzas e Sexta-feira Santa 
da Paixão do Senhor: são os dois dias do ano 
que a igreja define jejum e abstinência 
obrigatórios.

Demais dias da Quaresma, o jejum e 
abstinência, são aconselhados.

Sextas-feiras da Quaresma: abstinência é 
obrigatória e o jejum é muito recomendado.

Demais sextas-feiras do ano, exceto se 
forem Solenidades: abstinência obrigatória, 
mas não é obrigatório o jejum.

Em preparação à páscoa, a igreja nos indica os 
exercícios espirituais do tempo da quaresma. Os 
exercícios podem ser os mais variados. Aqui 
segue uma relação de exercícios que propomos à 
nossa comunidade paroquial, esperando seja de 
grande proveito espiritual a todos.

Período para a prática dos exercícios: 
de 15 de fevereiro a 24 de março de 2016

PASSO A PASSO NOS EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS

1) Para que servem e onde podem ser praticados 
os Exercícios Espirituais?
Servem para ser uma “escola de oração e de 
caridade”, promovendo uma profunda união com 
Deus, desenvolvendo no praticante o crescimento 
espiritual.  Podem ser praticados em “Retiro 
Espiritual” ou na “Vida Cotidiana”. Neste último caso, 
sem se afastar de seus afazeres diários, você poderá 
fazer os exercícios no dia a dia de sua vida.
2) Como praticar os Exercícios Espirituais na Vida 
Cotidiana?
a- Procure um lugar reservado, que lhe proporcione 
silêncio para o diálogo com Deus
b- Tenha a Bíblia em mãos.
c- Tenha esta lista de exercícios espirituais em suas 
mãos
3) O roteiro dos Exercícios Espirituais (Faça-o de 
preferência na oração da manhã, a fim de cumpri-
lo ao longo do dia).
Primeiro Passo - Colocar-se na presença de Deus: 
Faça sua oração. Oração é um diálogo, é uma  
abertura de coração! É muito importante que você 
formule a oração com suas próprias palavras.
Segundo Passo - Meditar a Palavra de Deus: 
Escolha o exercício espiritual do dia. Leia com atenção 
o texto bíblico que está proposto para o exercício 
espiritual de cada dia, ou se não houver texto bíblico 
proposto, faça o Evangelho do dia. Medite o que Deus 
está dizendo através de sua palavra. O que a Palavra 
fala a você pessoalmente? Demorar-se um pouco na 
meditação do texto bíblico, permitindo que a Palavra 
de Deus ecoe no íntimo de seu ser.  
Terceiro Passo Fazer um Colóquio com Deus: - 
Após a meditação, fale a Deus o que você está 
sentido. Não tenha receio de manifestar a Deus os 
verdadeiros sentimentos e pensamentos que o 
presente exercício espiritual suscitou em você. 
Quarto Passo - Crie um propósito: Transforme sua 
oração em prática. Faça o que se pediu no exercício 
espiritual. Se o exercício é feito à noite o propósito é 
para o dia seguinte, se o exercício é feito pela manhã, 
então o propósito é para o mesmo dia.
Quinto Passo - Cumprir o propósito estabelecido. 
Desejamos a você boa preparação para a Páscoa
Pe. Marcelo e Pe. Celso

RELAÇÃO DOS EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS:

-  A serem realizados de Segunda a sábado:
*Acolherei as pessoas neste dia como se estas fossem Jesus. Mt 25, 
34-40
*Consagrarei o meu dia a Nossa Senhora. Lc 1-39-56
*Em oração perdoarei alguém que me tenha magoado. Lc 17,3-4
*Farei uma oferta para as Missões. Mt 10, 1-11
*Farei hoje uma ação concreta de generosidade, sem que ninguém 
saiba. Mt 6,1-4
*Farei um bom exame de consciência e vou procurar um confessor. 
Lc 13,1-9
*Farei o terço da misericórdia pelas vocações sacerdotais. Jo15,12-17
*Hoje oferecerei a Deus um sacrifício pessoal (faça à sua escolha) 
1Cor 6,12-14
*Hoje escolherei um membro de minha família, pelo qual rezarei. 1Tm 
5,8
*Hoje vou rezar pela Campanha da Fraternidade. Mc 10, 42-45
*Hoje farei um gesto de amor por alguém que me magoou. Mt 5,43-48
*Hoje levarei uma cesta de alimentos para a minha Paróquia. 2Cor 9
*Hoje tomarei cuidado, em não julgar as pessoas. Jo 8,1-11
*Hoje participarei da Missa e rezarei na intenção do Papa. At 20,22-28
*Hoje dedicarei minhas orações pelos vocacionados. Mt 9, 35-38
*Jejuarei pela conversão dos jovens. 1Sam 3,1-10
*Levarei materiais de higiene pessoal à minha Paróquia, a serem 
destinados ao Seminário. 2Cor 9,6-8
*Meditarei o Salmo 22
*Minhas orações serão para as vítimas de guerras e catástrofes 
naturais. Salmo 26
*Meditarei o Salmo 31
*Meditarei o Salmo 138 em agradecimento a Deus.
*Participarei da Santa Missa em intenção às pessoas com as quais 
não me relaciono muito bem. Lc 6,27-35
*Reflexão da parábola do Filho Pródigo. Que filho sou eu? Lc15,11-32
*Renovarei diante do Santíssimo, meu compromisso com a Palavra 
de Deus. Jo 12,44-50
*Rezarei o Terço pelos que não crêem. Lc 1,26-37
*Rezarei e meditarei o Salmo 50.
*Rezarei hoje pelos meus entes falecidos. 2Mac 12,38-46
*Rezarei a Nossa Senhora pelo Clero, particularmente pelos Padres 
de minha Paróquia. Jo 10, 1-18
*Terei muito cuidado com as palavras que saem de minha boca. Tg 
3,1-12
*Vou dedicar algumas horas para visitar idosos e com eles rezar o 
Salmo 70
*Vou fazer um gesto de caridade a uma pessoa desconhecida. Mt 
25,31-46
*Visitarei um enfermo e com ele meditarei o Salmo 102
*Vou separar roupas para doar ao trabalho de Pastoral Social de 
minha Paróquia. Tg 2,14-26
*Vou rezar por alguém, que sei que está sofrendo. 2Cor 1,1-7

-   A serem realizados aos domingos,  com a família:
*Participarei da Missa juntamente com os membros de minha família
*Reunirei meus familiares e juntos rezaremos pela Paz e união de 
nossa família
*Vou convidar minha família a rezar, no momento do almoço dominical.
*Visitarei um parente necessitado de apoio
*Vou dedicar o meu dia à família.

Normas básicas e exercícios espirituais para bem viver a Quaresma 
O JEJUM E A ABSTINÊNCIA DE CARNE

As normas básicas e exercícios espirituais para bem viver a Quaresma
Chegando o Tempo da Quaresma, destacamos para a nossa comunidade paroquial, nesta edição, na pagina 16:   
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Padre Marcelo Chelles Moraes 

Segunda-feira: 7h30min - Matriz Histórica
Terça a Sexta-feira: 7h30min e 19h - Matriz Histórica, (porém, até o dia 

Sábado: 16h (de março a novembro) e 20h - Matriz Auxiliar
Domingo: 8h30min, 18h e 20h - Matriz Auxiliar 
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A VOZ DO PASTOR

Carta Encíclica LAUDATO SI’ do Santo
Padre Francisco sobre o cuidado da casa comum.

Foto: Frederico Santa Rosa Continuação da edição anterior

   EDITORIAL   

21. Devemos considerar também a 
poluição produzida pelos resíduos, 
incluindo os perigosos presentes em 
variados ambientes. Produzem-se 
anualmente centenas de milhões de 
toneladas de resíduos, muitos deles 
não  b iodegradáveis :  resíduos 
domésticos e comerciais, detritos de 
demolições,  resíduos  cl ínicos, 
electrónicos e industriais, resíduos 
altamente tóxicos e radioativos. A terra, 
nossa casa, parece transformar-se 
cada vez mais num imenso depósito de 
lixo. Em muitos lugares do planeta, os 
idosos recordam com saudade as 
paisagens de outrora, que agora veem 
submersas de lixo. Tanto os resíduos 
industriais como os produtos químicos 
utilizados nas cidades e nos campos 
podem  produz i r  um  efe i to  de 
bioacumulação nos organismos dos 
moradores nas áreas limítrofes, que se 
verifica mesmo quando é baixo o nível 
de presença dum elemento tóxico num 
lugar. Muitas vezes só se adoptam 
medidas quando já se produziram 
efeitos irreversíveis na saúde das 
pessoas.
22. Estes problemas estão intimamente 

ligados à cultura do descarte, que afeta 
tanto os seres humanos excluídos 
como as coisas que se convertem 
rapidamente em lixo. Note-se, por 
exemplo, como a maior parte do papel 
produzido se desperdiça sem ser 
reciclado. Custa-nos a reconhecer que 
o funcionamento dos ecossistemas 
naturais é exemplar: as plantas 
sintetizam substâncias nutritivas que 
alimentam os herbívoros; estes, por sua 
vez, alimentam os carnívoros que 
fornecem significativas quantidades de 
resíduos orgânicos, que dão origem a 
uma nova geração de vegetais. Ao 
contrário, o sistema industrial, no final 
do ciclo de produção e consumo, não 
desenvolveu a capacidade de absorver 
e reutilizar resíduos e escórias. Ainda 
não se conseguiu adoptar um modelo 
circular de produção que assegure 
recursos para todos e para as gerações 
futuras e que exige limitar, o mais 
possível, o uso dos recursos não-
renováveis,  moderando  o  seu 
consumo, maximizando a eficiência no 
seu aproveitamento, reutilizando e 
reciclando-os. A resolução desta 
questão seria uma maneira de 

contrastar a cultura do descarte que 
acaba por danificar o planeta inteiro, 
mas nota-se que os progressos neste 
sentido são ainda muito escassos.

O clima como bem comum

23. O clima é um bem comum, um bem 
de todos e para todos. A nível global, é 
um sistema complexo, que tem a ver 
com muitas condições essenciais para 
a vida humana. Há um consenso 
científico muito consistente, indicando 
que estamos perante um preocupante 
aquecimento do sistema climático. Nas 
últimas décadas, este aquecimento foi 
acompanhado por uma elevação 
constante do nível do mar, sendo difícil 
não o relacionar ainda com o aumento 
de acontecimentos meteorológicos 
extremos, embora não se possa atribuir 
u m a  c a u s a  c i e n t i fi c a m e n t e 
determinada a cada fenómeno 
particular. A humanidade é chamada a 
tomar consciência da necessidade de 
mudanças de estilos de vida, de 
produção e de consumo, para combater 
este aquecimento ou, pelo menos, as 
causas humanas que o produzem ou 
acentuam. É verdade que há outros 
fatores (tais como o vulcanismo, as 
variações da órbita e do eixo terrestre, o 
ciclo solar), mas numerosos estudos 
científicos indicam que a maior parte do 
aquecimento global das últimas 
décadas é devida à alta concentração 
de gases com efeito de estufa (dióxido 
de carbono, metano, óxido de azoto, e 
outros) emitidos sobretudo por causa 
da atividade humana. Concentrando-se 
na atmosfera, estes gases dificultam a 
evasão do calor que a luz do sol produz 
sobre a superfície da terra. Isto é 
particularmente agravado pelo modelo 
de desenvolvimento baseado no uso 
intensivo de combustíveis fósseis, que 
está no centro do sistema energético 
mundial. E incidiu também a prática 
crescente de mudar a utilização do solo, 
principalmente o desflorestamento para 
finalidade agrícola.
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12/02/2016 a Missa da noite será celebrada às 19h30min) 

  Confissões: Quartas e Quintas-feiras - das 15h30min às 18h                        
                        Sextas-feiras - das 20h às 21h30min
                        Sábados e Domingos - 30min antes das Missas     

Queridos irmãos e irmãs na fé, a paz de Cristo!

Iniciamos nossa caminhada para o tempo 
litúrgico mais importante que celebramos em 
nossa fé: a Páscoa, “pois se Cristo não tivesse 
ressuscitado, vã seria nossa fé!” (cf. 1cor 
15,14).

Assim como temos o calendário civil, que vai de 
janeiro a dezembro, temos também o calendário 
litúrgico, que se estende do tempo do advento 
até o último domingo do tempo comum, com a 
solenidade de cristo rei do universo. Ao longo do 
calendário litúrgico, celebramos os principais 
fatos da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
principalmente o Natal e a Páscoa. Entraremos 
agora, no tempo da Quaresma, que vai desde a 
quarta-feira de cinzas até a missa do lava-pés -  
exclusive. Será o tempo da preparação para a 
páscoa!

Quaresma é um tempo propício para as 
reflexões pessoais, é um tempo de conversão, é 
um tempo de penitência.

A fim de nos ajudar na caminhada quaresmal 
para a Páscoa, você encontrará em nosso jornal 
paroquial um itinerário de exercícios espirituais 
para a Quaresma. Exercício espiritual é toda 
ação que visa examinar a consciência, meditar 
a palavra de Deus, rezar oral ou mentalmente, 
praticar ações em nome de Deus... Enfim,  é  
um caminho de conversão!

Então, irmãos e irmãs, não percamos essa 
oportunidade espiritual que a Igreja nos oferece; 
aproveitemos bem o tempo da Quaresma, pois 
é um tempo espiritual muito rico, no entanto, 
depende de cada um de nós, de como 
conduziremos nossos exercícios e de o quanto 
nos dedicaremos em nosso crescimento.

Desejo a todos vocês uma boa preparação para 
a Páscoa! 

Um abraço, padre Marcelo Chelles. 

3Fevereiro de 2016
FORMAÇÃO

Santa Águeda nasceu no século III 
numa família muito conhecida, em 
Catânia, na Sicília. Era filha de nobres 
e teve uma educação esmerada, 
principalmente na fé cristã. Foi 
evangelizada ainda criança e isso 
determinou todo o seu futuro. A menina 
experimentou o amor de Deus muito 
cedo e não mais trocou este amor, 
consagrando a sua virgindade ao 
Senhor, seu amado e esposo.

A grande santa italiana foi uma 
jovem de muita coragem vivendo o 
Santo Evangelho na radicalidade, 
numa época em que o imperador 
Décio levantou contra o Cristianismo 
uma forte perseguição. Aqueles que 
não renunciassem ao Cristo e não O 
desprezassem eram punidos com 
muitos sofrimentos até a morte.  

Por ser muito bonita, despertou a 
paixão de Quinciano, que era um 
nobre rico, poderoso e Cônsul da Itália. 

Encantado pela beleza e nobreza da 
jovem, Quinciano queria de todas as 
formas casar-se com ela. Águeda, 
porém, já havia entregue seu coração 
p a r a  D e u s  e  r e c u s a v a - s e 
terminantemente a se casar. Foi 
quando o Cônsul descobriu que 
Águeda era  c r is tã  e  hav ia  se 
consagrado a Jesus Cristo.

Revoltado com esta situação, o 
Cônsul enlouqueceu e mandou 
prender Santa Águeda na Sicília, sob a 
acusação de prática de bruxaria e 
participação em seitas proibidas. Na 
época, o Imperador era Trajanus 
Décius, um grande perseguidor dos 
cristãos, que impôs à Santa Águeda 
inúmeras torturas.

Durante as torturas de Santa 
Águeda, houve um grande tremor de 
terra por causa do vulcão Etna. Assim, 
Santa Águeda morreu de joelhos, em 
oração, soterrada pelo terremoto. Era 
o dia cinco de fevereiro do ano 251.

No aniversário de morte de Santa 
Águeda, o vulcão Etna iniciou uma 
grande erupção. Os moradores 
pegaram o véu da Santa, que era 
guardado como relíquia pelos cristãos 
de Catânia e subiram ao monte em 
oração, pedindo que o vulcão, que 
aliviara os sofrimentos de Santa 
Águeda adiantando sua morte, 
aliviasse os sofrimentos do povo local 
parando sua atividade. Foi, então, que 
a lava simplesmente parou e cessou a 
erupção.

A tumba de Santa Águeda está na 
Catânia e seu véu está exposto na 
catedral de Florença. Em razão do 
tremor ocasionado pelo vulcão Etna no 
momento da sua morte, Santa Águeda 
é invocada contra erupções e 
terremotos.

Escolástica é irmã gêmea de São 
Bento. Nasceram em Núrsia, região 
central da Itália, em 480. Eram filhos de 
família rica e nobre. O pai Eupróprio 
ficou viúvo quando eles nasceram, pois 
a esposa morreu durante o parto. Ainda 
jovem Escolástica se consagrou a Deus 
com o voto de castidade, antes mesmo 
do irmão, que estudava em Roma. 
Modelo de donzela cristã, Escolástica 
era piedosa, virtuosa, cultivava a oração 
e era inimiga do espírito do mundo e das 
vaidades. 

No tempo de seu amadurecimento 
vocacional, seu irmão, São Bento 
fundou o mosteiro de Monte Cassino 
c r i a n d o  a  O r d e m  d o s  M o n g e s 
Beneditinos. Escolástica, inspirada por 
ele, fundou um mosteiro de irmãs, com 
u m  p e q u e n o  g r u p o  d e  j o v e n s 
consagradas. Estava criada a Ordem 
das Beneditinas, o primeiro mosteiro 
c r i s t ã o  f e m i n i n o  d o  O c i d e n t e , 
fundamentado principalmente, na vida 

em comunidade e no princípio “Ora 
et Labora” (Oração e Trabalho). Os 
mosteiros masculino e feminino 
ficavam pertos um do outro. Porém, 
os dois irmãos só se viam uma vez 
por ano, no tempo da Páscoa, por 
causa das regras de vida e das 
mortificações que se impunham.

 Num desses encontros em que 
e s t a v a m  S ã o  B e n t o ,  S a n t a 
Escolástica e mais alguns monges e 
mon jas  dos  do i s  mos te i ros , 
passaram o dia conversando sobre 
as coisas espirituais e as riquezas do 
Reino dos Céus. Ao anoitecer, São 
Bento, rígido, avisou que era hora de 
voltarem para seus mosteiros. Santa 
Escolástica, porém, insistia em ficar 
mais, pois o crescimento espiritual e 
o colóquio entre os irmãos estavam 
preenchendo sua alma. São Bento, 
porém, permanecia irredutível. 
Então, Santa Escolástica orou 
pedindo ajuda a Deus. Nesse 
momento caiu uma chuva torrencial 
que impedia a todos de irem embora. 
Assim, permaneceram toda a noite 
ali, partilhando as coisas de Deus e 
rezando. Ao amanhecer, todos foram 
para seus mosteiros. Três dias 
depois Santa Escolástica faleceu. 
São Bento, em oração, viu o espírito 
da irmã, como uma pomba entrar no 
paraíso. Por isso, Santa Escolástica 
é representada com uma pomba 
branca na mão ou no peito. Era o dia 
10 de fevereiro do ano 547.

 Peçamos à Santa Escolástica a 
graça da restauração de nossa 
inocência batismal, para que cresça 
o amor a Deus em nossa alma e 
possamos ter sua força espiritual 
para dizer as palavras de São Paulo: 
"Tudo posso naquele que me 
conforta" (Fl 4, 13).

Laura Azevedo Carlos Alberto de Assis

A história de duas Santas dos primeiros séculos, celebradas em fevereiro

Santa Águeda
Virgem e Mártir

Santa Escolástica
Casta e dedicada à oração

Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus

DA EDUCAÇÃO INFANTIL
AO ENSINO MÉDIO

Av. Nilo Peçanha, 140 - Centro
Cabo Frio - RJ - (22) 2647-1228

Rede Franciscanas
WWW.SAGRADOCJ.COM.BR

Fotografia em Evento Social - Eternizando Sonhos

Frederico Santa Rosa 

fredericosantarosa.com.br - (22) 98831-3213

    ATENÇÃO    
Senhores Coordenadores:
Favor enviar a agenda 
d a  s u a  p a s t o r a l  o u 
movimento até o dia 15
de cada mês, para ser
divulgado nas edições do 
 

Jornal Sal e Luz
e-mail: saleluzedicao@gmail.com
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São Braz nasceu na cidade de 
Sebaste, na atual Armênia, nos 
finais do séc.III. Já depois de ter 
assumido a profissão de médico, 
sentiu o chamamento de Deus a 
uma consagração cristã, pelo que 
terá deixado a sua vida citadina e a 
sua própria terra indo para os 
montes, optando por uma modesta 
vida solitária de oração e de 
penitência.

A sua fama de santo começou a 
espalhar-se na comunidade de 
Sebaste e, quando morreu o bispo 
daquela cidade, todos o aclamaram 
como novo pastor. São Braz só 
aceitou a nova responsabilidade 
pela forte insistência dos membros 
da comunidade, porque desejava 
muito mais a vida retirada de oração 
e contemplação. Mesmo como 
bispo, continuava a viver numa 
caverna no Monte Argeu, no meio 
de animais ferozes, com quem 
convivia, vindo somente à cidade 
apenas quando as obrigações de 
pastor o exigiam.

Na altura da perseguição aos 

A Cátedra de São Pedro

cristãos, ordenada pelo então 
Imperador Licinius Lacinianus 
(308-324), São Braz, conhecido 
pela sua extrema bondade, 
santidade e milagres, é preso pelo 
a n t i c r i s t ã o  A g r í c o l a ,  q u e 
governava a Capadócia e a 
Armênia, e obrigado a adorar os 
deuses pagãos. Negou-se São 
Braz, dizendo: "não quero ser 
amigo dos vossos deuses, porque 
não quero arder eternamente com 
os demônios". Foi açoitado, posto 
no ecúleo (cavalete de tortura), 
submetido aos «garfos» com 
puas de ferro e lançado a um lago 
de água gelada, sendo, por fim, 
degolado. Decorria o ano de 316.

O corpo, recolhido pelos 
cristãos, terá sido colocado numa 
pequena igreja em Sebaste. Mais 
tarde, as suas relíquias foram 
trasladadas para a atual basílica, 
cuja localização recebeu o nome 
de Monte São Braz.

Ao longo do tempo, são 
testemunhados muitos gestos e 
milagres em favor dos mais 
pobres e enfermos. Um dia, sem 
qualquer instrumento, retirou-se 
da garganta de um menino uma 
espinha de peixe, salvando-lhe, 
assim, a vida. Por este fato, S. 
Braz é conhecido como protetor 
contra as doenças da garganta.

Também é o padroeiro dos 
caçadores, devido a ter sido 
martirizado com os «pentes» de 
ferro, objetos que ut i l izam 
aqueles na sua profissão. Até o 
século XI, São Braz não entrava 
no calendário litúrgico romano. A 
partir daí, pela grande devoção 
que passou a ser-lhe dedicada 
em Roma, erigiram-lhe trinta e 
cinco igrejas.

Raphael dos Santos

O santo protetor contra as doenças da 
garganta, e “Padroeiro dos Caçadores”

São Braz, médico do corpo e da alma

preguiça; uma pessoa que se 
mantém sempre  el.

De um manuscrito da 
Idade Média

No dia 22 de fevereiro, é celebrada a festa 
da Cátedra de São Pedro. Uma festividade 
que tem por objetivo lembrar a importância da 
primazia do apóstolo Pedro entre os apóstolos 
e na vida da cristandade. São Pedro teve lugar 
de destaque, após a morte do Senhor Jesus. E 
isso é atestado tanto biblicamente, como na 
história e na tradição.

"Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 
minha Igreja; e as portas do Inferno nunca 
prevalecerão contra ela." Mt 16,18. Com estas 
palavras, Jesus colocou sob a responsabilidade 
de São Pedro a liderança de sua Igreja após 
sua morte e ressurreição. Mas, não é somente 
o fato de São Pedro ter sido escolhido pelo 
próprio Cristo que levou a Igreja a criar esta 
festa litúrgica. A ação do Espírito Santo, que 
capacitou o simples pescador em líder da Igreja 
de Cristo, também é lembrada e celebrada 
nesta festa.

A Cátedra na história
Além do espiritual, existe também a relíquia 

chamada Cátedra de São Pedro, que foi a 
origem da festa propriamente dita. Cátedra é 
um termo grego que designa a cadeira dos 
altos professores, ou o símbolo do magistério. 
E a tradição cristã, apoiada em documentos 
dos séculos II e III, relata a veneração de uma 
pequena cadeira de carvalho, que seria 

utilizada pelo próprio apóstolo São Pedro para 
presidir as reuniões da comunidade que 
presidia. Após a morte do apóstolo, os cristãos 
guardaram e preservaram a cadeira, em 
memória do apóstolo que foi escolhido pelo 
próprio Jesus para ser o líder de sua Igreja.

A relíquia foi mantida com os cristãos; e, a 
partir do século IV, era exposta para veneração 
dos fiéis, na antiga Basílica de São Pedro, 
entre os dias 18 e 22 de fevereiro. Hoje a 
cadeira original não se encontra intacta. 
Existem apenas fragmentos da cadeira 
original, que agora ficam em um monumento 
sobre o altar da atual Basílica de São Pedro. 
Muitos poderiam perguntar o motivo de os 
fragmentos da cadeira estarem na Basílica de 
São Pedro e não na Basílica de São João de 
Latrão, que é a Igreja titular do Bispo de Roma, 
a Igreja do Papa... É simples; assim como a 
Basílica de São Pedro representa o centro da 
fé Católica no mundo, sendo chamada por 
excelência de Santa Sé, não faria sentido 
deixar as relíquias que simbolizam a primazia 
de Pedro, a relíquia que lembra a autoridade 
Papal, em outra Igreja. É verdade que a Igreja 
do Papa, como Bispo de Roma, é a Basílica de 
São João; mas esta simboliza a Igreja de 
Roma, enquanto a Basílica de São Pedro 
representa a Primazia de São Pedro sobre 
toda a Igreja cristã do mundo; e, por isso, 
guarda as relíquias da Cátedra de São Pedro.

Jhonnatha Fernandes
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Foi através do trabalho evangelizador de São Francisco 
Xavier que o Japão tomou conhecimento do Cristianismo, entre 
1549 e 1551. A semente frutificou e, apenas algumas décadas 
depois, já havia pelo menos trezentos mil cristãos no Império do 
sol nascente. Mas, se a catequese obteve êxito, não foi 
somente pelo árduo, sério e respeitoso trabalho dos jesuítas em 
solo japonês. Foi também, graças à coragem dos catequistas 
locais, como Paulo Míki e seus jovens companheiros. Míki 
nasceu em 1564. Era filho de pais ricos e foi educado no colégio 
jesuíta em Anziquiama, no Japão. Ele, porém, não pôde ser 
ordenado sacerdote no tempo correto, porque não havia um 
bispo na região de Fusai. Mas isso não impediu que Paulo Miki 
continuasse sua pregação. Posteriormente, tornou-se o 
primeiro sacerdote jesuíta em sua pátria, conquistando 
inúmeras conversões com humildade e paciência. 

São Paulo Míki e seus vinte e seis companheiros foram 
feitos prisioneiros pelos soldados de Toyotomi Hideyoshi, 
senhor  feudal que unificou o Japão; submeteu-os a torturas e 
zombarias pelas ruas e estradas, enquanto seguiam para o 
local onde seria executada a pena de morte por crucificação. 
Morreram cantando o “Te Deum”, e São Paulo deu o seu último 
sermão ainda na Cruz  Antes de morrer, São Paulo Miki ainda .
discursou dizendo: "...que ninguém poderia duvidar de sua 
sinceridade e fé e muito menos de que o único caminho para a 
salvação é através de Jesus Cristo." Alguns dos companheiros 
de Paulo Míki eram muito jovens, adolescentes ainda, mas 
enfrentaram a pena de morte com a mesma coragem do líder. 
Tomás Cozaki tinha, por exemplo, 14 anos; Antônio, 13 anos e 
Luis Ibaraki tinha só 11 anos de idade. A elevação sobre a qual 
os vinte e seis heróis de Jesus Cristo receberam o martírio pela 
crucificação, em fevereiro de 1597, ficou conhecida como 
“Monte dos Mártires”. Uma cruz de pedra e vinte e seis  árvores 
foram plantadas mais tarde, para lembrar o acontecido. Paulo 
Míki e seus companheiros foram canonizados no Domingo de 
Pentecostes pelo Papa Pio IX, em 1862. Sobre este episódio  
disse o Papa Bento XVI em sua homília: 

“Os relatos sobre o martírio dos primeiros cristãos japoneses 
assemelham-se de maneira surpreendente ao que sabemos 
sobre as testemunhas da fé da Igreja Primitiva. Não havia neles 
a menor sombra de fanatismo. Também não percebemos o 
menor indício de ódio, nem de desespero, nem qualquer dúvida 
sobre se não teriam apostado num falso Deus, mas apenas 
uma enorme certeza e uma serena alegria.”

Peçamos a intercessão deste santo para que o nosso 
relacionamento profundo com Deus se traduza em 
evangelização para a humanidade.

São Paulo Miki e 
companheiros mártires

 “Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo 
me é permitido, mas eu não deixarei que nada 
domine.” (1 Coríntios 6:12)
Vários autores explicam o nome Carnaval a partir do 
latim “carne vale”, despedida da carne para dar início 
ao jejum quaresmal. Também havia a expressão 
“carnem levare”, suspender a carne.
O Papa São Gregório Magno (590-604) deu ao último 
domingo antes da Quaresma o título de “dominica ad 
carnes levandas”; que para alguns deu origem ao 
carnaval. Etimologistas dizem que entre os gregos e 
romanos costumava-se fazer um cortejo com uma 
nave, dedicado ao deus Dionísio ou Baco, conhecida 
como “currus navalis” (nave carruagem). As mais 
antigas notícias do “Carnaval” datam, do século VI 
a.C., na Grécia.
Eram festas religiosas, dentro da concepção pagã, 
com a intenção de expiar as faltas cometidas ou pedir 
prosperidade aos Deuses. 
As religiões ditas “de mistérios”, provenientes do 
Oriente e muito difusas no Império Romano, 
promoviam festas chamadas de “pompas bacanais” ou 
“saturnais” ou “lupercais”. O Senado Romano, no séc. 
II a.C. resolveu combater os bacanais e os seus 
adeptos, acusados de graves ofensas contra a 
moralidade e contra o Estado.
Quando o Cristianismo surgiu já encontrou esses 
costumes pagãos. E como o Evangelho não é contra 
as demonstrações de alegria desde que não se tornem 
pecaminosas, os missionários procuraram cristianiza-
los. As festas pagãs foram sendo substituídas por 
festas Cristãs (Natal, Epifania, ou a Purificação de 
Maria,  em vez dos mitos pagãos). 

É fato que não há um documento oficial da Igreja sobre 
o carnaval, razão pela qual devemos agir com base na 
moral católica que recebemos. E nós podemos 
participar?
O grande problema é que o carnaval de hoje se tornou 
uma festa muito comercial, criando uma verdadeira 
indústria do carnaval, que explora até o limite o 
consumismo de tudo que gira em torno da festa, e sem 
o menor pudor estimula o consumo de bebidas,  a 
luxúria, o nudismo, a pornografia e o sexo livre, com 
maciça propaganda na mídia. E na esteira dessa 
indústria “legalizada”, há também a disseminação da 
droga ilícita, que por falta de controle e ações efetivas 
de repressão, são facilmente adquiridas e consumidas 
largamente durante o carnaval.
Não há nada demais em dançar e cantar com os 
amigos sem exagerar na bebida. Afinal, temos que dar 
testemunho Cristão em todos os ambientes onde 
estivermos. Contudo, sabemos que não é fácil evitar 
que os nossos filhos, fustigados pelo secularismo, as 
atitudes do mundo contrárias à religião e à fé, e 
bombardeados pela propaganda, queiram participar 
das festas de carnaval, e neste caso, o melhor que 
podemos fazer é acompanha-los e ficarmos de olho 
para que não caiam nas muitas armadilhas e 
tentações, causando efeitos devastadores mais tarde.
Lembramos sempre que a alegria do carnaval é vazia, 
e pode acabar muito mal, enquanto a Igreja nos 
oferece muitos retiros espirituais durante o Carnaval, 
tempo de Graça, antes da Quaresma, que deveríamos 
aproveitar, porque lá desfrutamos da Água Viva de   
Cristo e encontramos a alegria verdadeira.
Fonte: Canção nova.

Carlos Alberto de Assis

Carnaval, o católico pode participar da festa?
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Em 11 de Fevereiro de 1858, Bernadette 
Soubirous (camponesa com 14 anos de 
idade) foi com a irmã Toinette e a amiga 
Jeanne Abadie para recolher um pouco de 
lenha, a fim de vendê-la e poder comprar 
pão. Quando ela tirou os sapatos e as 
meias para atravessar a água, junto à gruta 
de Massabielle, ela ouviu o som de duas 
rajadas de vento, mas as árvores e 
arbustos não se mexaram. Bernadette viu 
uma luz na gruta e uma menina, tão 
pequena como ela, vestida de branco, com 
uma faixa-azul presa em sua cintura com 
um rosário em suas mãos em oração e 
rosas de ouro amarelo, uma em cada pé. 
Bernadette tentou manter isso em segredo, 
mas Toinette disse a mãe. Por essa razão 
ela e sua irmã receberam castigo corporal 
pela sua história. Três dias depois, 
Bernadete voltou à gruta com as outras 
duas meninas. Ela trouxe água benta para 
utilizar na aparição, a fim testá-la e saber se 
não "era maligna", porém a visão apenas 
inclinou a cabeça com gratidão, quando a 
água foi dada a ela. 
Em 18 de fevereiro, ela foi informada pela 
senhora para retornar à gruta, durante um 
período de duas semanas. Após a notícia 
se espalhar, as autoridades policiais e 
municipais começaram a ter interesse. 
Bernadette foi proibida pelos pais e o 
comissário de polícia Jacomet para ir lá 
novamente, mas ela foi assim mesmo. No 
dia 25 de fevereiro, a aparição convidou 
Bernadette a cavar o chão e beber a água 
da nascente que encontrou lá. Como a 
notícia se espalhou, essa água, foi 

administrada em pacientes de todos os 
tipos, e muitas curas milagrosas foram 
noticiadas. Sete dessas curas foram 
confirmados como desprovidas de 
qualquer explicação médica pelo 
professor Verges, em 1860. A primeira 
pessoa com um milagre certificado era 
uma mulher, cuja mão direita tinha sido 
deformada em conseqüência de um 
acidente. O governo vedou a Gruta e 
emitiu sanções mais duras para alguém 
que tentasse chegar perto da área fora 
dos limites. No processo, as aparições de 
Lourdes tornaram-se uma questão 
nacional na França, resultando na 
intervenção do imperador Napoleão III, 
com uma ordem para reabrir a gruta em 
4/10/1858.  A Igreja decidiu ficar 
completamente longe da polêmica.
Bernadette, conhecendo as localidades 
bem, conseguiu visitar a gruta à noite, 
mesmo quando vedada pelo governo. Lá, 
em 25 de março, a aparição lhe disse: "Eu 
sou a Imaculada Conceição". No domingo 
de Páscoa, 7 de abril, o médico examinou 
Bernadette e observou que suas mãos 
seguravam uma vela acesa e mesmo 
ass im  não  possu iam  qua lque r 
queimaduras. Em 18 de julho, Bernadette 
foi pela última vez à Gruta e relatou que 
"Eu nunca a tinha visto tão bonita antes". 
A Igreja, diante de perguntas de nível 
nacional, decidiu instituir uma comissão 
de inquérito, em 17/11/1858. Em 
18/01/1862, Dom Laurence, bispo de 
Tarbes, deu a declaração solene: 
"Inspirados pela Comissão composta por 
sábios,  doutores  e  exper ientes 
sacerdotes que questionaram a criança, 
estudaram os fatos, examinaram tudo e 

pesaram todas as provas. Chamamos 
t a m b é m  a  c i ê n c i a ,  e  e s t a m o s 
convencidos de que as aparições são 
sobrenaturais e divinas, e que por 
conseqüência, o que Bernadette viu foi a 
Santíssima Virgem Maria. Nossas 
convicções são baseadas no depoimento 
de Bernadette, mas, sobretudo, sobre as 
coisas que têm acontecido, coisas que 
não podem ser outra coisa senão uma 
intervenção divina."
A Igreja Católica celebra uma missa em 
honra de Nossa Senhora de Lourdes, em 
muitos países, em 11 de fevereiro - o 
aniversário da primeira aparição. 
A "dama" apareceu para Bernadette até 
os dezessete anos. Foram dezoito 
aparições no total:  1ª  Aparição 
(11/02/1858) - A Virgem Santíssima 
aparece a Bernadete, na cidade de 
Lourdes, na França. Ela faz o sinal da 
Cruz e Bernadete a imita. Rezam juntas o 
Terço. 2ª Aparição (14/02/1858) - 
Bernadete provida de água benta, diz: "Se 
vindes da parte de Deus, aproximai-vos"! 
A Senhora sorriu inclinando-se e 
caminhou até a borda da cavidade. (Vinde 
a  nós,  boa  Mãe!) .  3ª  Aparição 
(18/02/1858) - A Senhora sorriu e disse a 
Bernadete: "Quer fazer o favor de vir aqui 
durante 15 dias?" Com a resposta 
afirmativa, a Santíssima Virgem replicou: 
"Eu não lhe prometo a felicidade neste 
mundo, mas no outro". (Ó Mãe, viremos a 
vós  muitas  vezes).  4ª  Aparição 
(19/02/1858) - Uma centena de pessoas 
assiste ao êxtase da vidente. (Fiquemos 
também perto de Maria). 5ª Aparição 
(20/02/1858) - A Santíssima Virgem 
ensina a Bernadete uma oração, só para 
ela. A multidão retira-se impressionada. 
(Como é bom rezar com a Santíssima 
Virgem!). 6ª Aparição (21/02/1858) - A 
Santíssima Virgem aparece triste. Ela diz 
a Bernadete: "Reze pelos pecadores". 
(Rezemos com ela). 7ª Aparição 
(23/02/1858) - A aparição do tríplice 
segredo, que Bernadete levou para o 
túmulo. 8ª Aparição (24/02/1858) - A 
Santíssima Virgem diz três vezes: 
"Penitência! Penitência! Penitência!" E 
Bernadete repetiu a multidão. 9ª Aparição 
(25/02/1858) - A Santíssima Virgem diz à 
vidente: "Vá beber a fonte e lavar-se". A 
fonte miraculosa aparece. 10ª Aparição 
(27/02/1858) - A Santíssima Virgem diz à 
Bernadete:  "Bei je  a  terra  pelos 
pecadores". A vidente pede a multidão 
para imitá-la. 11ª Aparição (28/02/1858) - 
Duas mil pessoas se encontram reunidas 
em torno da Gruta. Bernadete está 

mergulhada em êxtase. 12ª Aparição 
(01/03/1858) - A celeste Senhora notou que 
Bernadete usava o terço de outrem. A 
vidente tirou o seu e começou a rezar. 
"Sejamos fiéis em recitar o terço".  13ª 
Aparição (02/03/1858) - A Santíssima 
Virgem diz: Vá dizer aos padres que 
venham em procissão e construam aqui 
uma Igreja". 14ª Aparição (03/03/1858) - A 
Senhora chama Bernadete pelo nome e 
insiste: "Diga aos padres que construam 
aqu i  uma  Igre ja" .  15ª  Apar ição 
(04/03/1858) - Uma multidão considerável 
de peregrinos espera um milagre: a roseira 
irá florir de repente? 16ª Aparição 
(25/03/1858) - Três vezes Bernadete pede: 
Dizei-me vosso nome, Senhora". Duas 
vezes, um sorriso foi a resposta. À terceira, 
a Santíssima Virgem, com as mãos juntas, 
olha o Céu e diz à menina: "Eu sou a 
Imaculada Conceição". 17ª Aparição 
(07/04/1858) - Bernadete, durante a 
aparição, segura uma vela cuja chama toca 
os seus dedos sem queimá-los. "Nada 
pode prejudicar a quem confia na 
Santíssima Virgem". 18ª Aparição 
(16/07/1858) - A Santa Virgem sorri uma 
última vez à sua filha. Foi o supremo adeus. 
"Ó Maria, dignai-vos também nos sorri".
A Mensagem que a Santíssima Virgem deu 
em Lourdes, pode ser resumida nos 
seguintes pontos:
1. É um agradecimento do céu pela 
definição do dogma da Imaculada 
Conceição, que tinha sido declarado quatro 
anos antes por Pio IX (1854), ao mesmo 
tempo que assim apresenta Ela mesma 
como Mãe e modelo de pureza para o 
mundo que está necessitado desta virtude.
2. Derramou inumeráveis graças físicas e 
espirituais, para que nos convertamos a 
Cristo em sua Igreja.
3. É uma exaltação às virtudes da pobreza 
e humildade aceitas cristãmente, ao 
escolher a Bernadete como instrumento de 
sua mensagem.
4. Uma mensagem importantíssima em 
Lourdes é o da Cruz. A Santíssima Virgem 
repete que o importante é ser feliz na outra 
vida, embora para isso seja preciso aceitar 
a cruz. "Eu também te prometo fazer-te 
ditosa, não neste mundo, mas no outro".
5. Em todas as aparições veio com seu 
Rosário: A importância de rezá-lo.
6. Importância da oração, da penitência e 
humildade (beijando o solo como sinal 
disso); também, uma mensagem de 
misericórdia infinita para os pecadores e do 
cuidado com os doentes.
7. Importância da conversão e a confiança 
em Deus.

Entre as inúmeras invocações a Virgem Maria, existem aquelas ligadas ao lugar onde o seu culto foi iniciado ou
onde ocorreram suas aparições. A invocação a Nossa Senhora de Lourdes está incluída nesta última categoria.

Eduardo Silveira Machado

Nossa Senhora de Lourdes: Uma história de Devoção e Milagres
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Jubileu - O Primeiro mês registrou
um milhão de peregrinos em Roma

Cidade do Vaticano, 09/01/2016 (RV) – Mais de um 
milhão de peregrinos em um mês: desde a abertura da 
Porta Santa da Basílica de S. Pedro, em 8 de dezembro 
passado, o Pontifício Conselho para a Nova 
Evangelização registrou a presença em Roma de um 
milhão e 25 mil fiéis para os eventos jubilares.
“Os números não são importantes numa dimensão 
espiritual, mas indicam uma intensa participação e uma 
real exigência dos fiéis”, afirma o Presidente do 
Pontifício Conselho, Dom Rino Fisichella, ao jornal 
vaticano L'Osservatore Romano.
As catedrais e os santuários não foram suficientes para 
conter o fluxo de fiéis que lotaram as praças na espera 
de realizar o gesto simbólico da passagem da porta 
santa. 
Dom Fisichella cita as palavras de Francisco na homilia 
de abertura: “Entrar por aquela Porta significa descobrir a 
profundidade da misericórdia do Pai que a todos acolhe e 
vai pessoalmente ao encontro de cada um”...
“Transcorreu o primeiro mês e teve início um ano 
sempre mais crescente de participação e de eventos 
que dão a entender quanto o Jubileu da Misericórdia 
tenha entrado no coração das pessoas e possa 
transformar a vida”, conclui Dom Fisichella.

Em 22 de janeiro o Papa proferiu mensagem para o 50° 
Dia Mundial das Comunicações Sociais sobre o tema: 
Comunicação e Misericórdia: um encontro fecundo.
A escolha do tema deste ano foi certamente determinada 
pelo Jubileu extraordinário da Misericórdia e, sem dúvida, 
o Santo Padre almejou que o “Dia Mundial das 
Comunicações Sociais”, oferecesse uma ocasião 
propícia para refletir sobre as sinergias profundas entre 
comunicação e misericórdia.
Na Bula de proclamação do Ano Jubilar, no número 12, o 
Papa afirma que: “a Igreja tem a missão de anunciar a 
misericórdia de Deus, coração pulsante do Evangelho, 
que por meio dela deve chegar ao coração e à mente de 
cada pessoa” e, no mesmo número, o Papa acrescenta:
“A sua linguagem e os seus gestos, para penetrarem no 
coração das pessoas e desafiá-las a encontrar 
novamente a estrada para regressar ao Pai, devem 
irradiar misericórdia”.
É oportuno recordar, a este propósito, que nos situamos 
no contexto de uma comunicação que é lugar privilegiado 
para a promoção da cultura do encontro.
O Papa, nesta ocasião, refere-se à linguagem e aos 
gestos da Igreja, mas na perspectiva indicada, cada 
homem e mulher de hoje, na própria comunicação, no ir 
ao encontro do outro ou da outra, devem ser animados 
por uma profunda dimensão de acolhimento, de 
disponibilidade, de perdão.
O Tema evidencia que uma boa comunicação pode abrir 
um espaço para o diálogo, para uma compreensão 
recíproca e a reconciliação, permitindo que desta 
maneira brotem encontros humanos fecundos. Em um 
momento no qual nossa atenção, tantas vezes se volta à 
natureza centralizada e arbitrária dos múltiplos 
comentários das mídias sociais, este tema quer 
concentrar-se sobre o poder das palavras e dos gestos, 
para superar as incompreensões, para curar as 
memórias, para construir a paz e a harmonia.
Outra vez, Papa Francisco ajuda a descobrir que no 
coração da comunicação existe, antes de tudo, uma 
profunda dimensão humana. Comunicação que não é 
somente uma “atual ou moderna tecnologia, mas uma 
profunda relação interpessoal.
O” Dia Mundial das Comunicações Sociais”, único dia 
estabelecido pelo Concílio Vaticano II, é celebrado no 
Domingo que precede a Festa de Pentecostes (em 2016, 
será 8 de maio).

O livro-entrevista de Andrea Tornielli com o Papa 
Francisco foi apresentado no dia 12 de janeiro, em  
Roma. “Um livro para aprofundar o mistério da 
Misericórdia de Deus e entender o que esta representa 
na vida e no Pontificado do Papa Francisco. É o 
significado mais profundo do livro “O nome de Deus é 
Misericórdia” nascido da conversação do Pontífice com 
o vaticanista Tornielli. Publicado no Ano Santo, e 
editado em 86 países, o livro é um valioso subsídio para 
o Jubileu da Misericórdia:
"Este livro é preciosíssimo justamente no contexto 
deste Ano jubilar, pois temos a sua experiência da 
misericórdia, em sua vida sacerdotal, em seu ministério, 
em sua espiritualidade.”
De fato, é um livro que abre portas, que quer mantê-las 
abertas e pretende indicar possibilidades; mostrar, o 
dom gratuito da infinita misericórdia de Deus, “sem o 
qual o mundo não existiria” – como disse uma vez uma 
anciã ao então Dom Bergoglio, pouco após tornar-se 
bispo auxiliar de Buenos Aires”, disse o Cardeal Parolin.
E recordou que Francisco não somente nos recorda 
que vivemos num mundo que perdeu o sentido do 
pecado, e  que cada vez mais precisa de misericórdia.

Mensagem do Papa para o 50° Dia
Mundial das Comunicações Sociais

“O nome de Deus é Misericórdia”,
é o primeiro livro do Papa Francisco

Canonização de Madre Cecília
está sob análise do Vaticano

Segue em análise o processo de beatificação e 
canonização da fundadora das Irmãs Franciscanas do 
Coração de Maria de Piracicaba/SP, a Serva de Deus 
Madre Cecília. 
De acordo com a instituição, neste momento, a Sagrada 
Congregação para a Causa dos Santos em Roma entrou 
na fase de documentação, que inclui biografia, 
reconhecimento das virtudes e fama de santidade.
O processo de canonização foi aberto em 1992, pelo 
então bispo de Piracicaba, Dom Eduardo Koiak. 

O Papa Francisco decidiu fazer uma mudança nas 
rubricas do Missal Romano relativas ao Rito do “Lava 
pés” contido na Missa da Santa Ceia: de agora em 
diante, entre as pessoas escolhidas pelos pastores 
poderão ser incluídas também as mulheres.
A decisão do Papa, tomada “após atenta ponderação”, 
explica o próprio Pontífice, faz de modo que “de agora 
em diante os pastores da Igreja possam escolher os 
participantes para o rito entre todos os membros do 
povo de Deus”.

Papa muda rito do Lava Pés
e mulheres podem participar

O Papa dedicou a homilia da missa de 29 de janeiro, 
celebrada na Casa Santa Marta a este tema. Francisco 
narrou a história bíblica de Davi e Betsabé, sublinhando 
que o demônio induz os corruptos a não sentir – como os 
outros pecadores – a necessidade do perdão de Deus. 
Pode-se pecar em muitos modos e por tudo se pode 
pedir sinceramente perdão a Deus e saber que sem 
dúvidas, o perdão será obtido. O problema nasce com os 
corruptos. O pior dos corruptos – reafirmou o Papa – é 
que “ele não precisa pedir perdão”, porque lhe é 
suficiente o poder no qual se sustenta a sua corrupção.

Papa Francisco: A corrupção
é pior do que o pecado
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Entrevista com o novo vigário da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, o padre Celso Luiz Enetério

Jornal Sal e Luz: Quando e onde o 
senhor nasceu? O senhor pode nos falar 
um pouco sobre as suas origens?

Padre Celso: Nasci na cidade de 
Miracema, situada no interior do Estado 
do Rio de Janeiro, no dia 24 de fevereiro 
de 1968. Minha mãe é professora 
aposentada e meu pai falecido. Venho de 
origem simples, e minha família, embora 
católica, não tinha o bom hábito de ir à 
missa. Fomos todos batizados, crismados 
e recebemos a catequese e a primeira 
eucaristia. Meus pais gostavam muito de 
sair aos domingos para pescar e nos 
levavam com eles; eis porque não 
tínhamos o hábito de ir à Missa. Nossa 
prática da fé veio bem mais tarde, quando 
já éramos, meus irmãos e eu, adultos. 
Iniciou primeiramente pelos meus pais, e 
por convite de minha mãe, passei a 
participar da missa para lhe fazer 
companhia. 

Jornal Sal e Luz: Nos dias de descanso, 
o que o senhor gosta de fazer?

Padre Celso: Não tenho nenhum hobby, 

procuro rezar um pouco mais; além disso, 
visitar algum padre amigo, descansar, ler, 
estudar. Porém, fora a oração, nada muito 
sistemático.

Jornal Sal e Luz: Como e quando foi o 
despertar da sua vocação?

Padre Celso: Voltei a frequentar a igreja 
quando tinha 26 anos; como já disse, 
primeiramente para acompanhar a minha 
mãe. Porém, em uma Missa tive uma 
experiência com Deus, que me levou a 
querer assumir a minha fé e fazer valer o 
Sacramento da Crisma. Era, a princípio, 
comple tamente  fechado  à  v ida 
consagrada, depois de algum tempo, 
(mais ou menos quatro anos) passei a 
admitir uma possível consagração como 
irmão religioso. 

Render-me à vontade de Deus para o 
sacerdócio se deu lentamente. Houve 
primeiramente um grande combate 
espiritual,  pois  não aceitava me 
consagrar; pensava casar-me e constituir 
família. Durante uma semana, em 
momentos no meu quarto, travei um 

combate contra Deus, tentando entender 
o que Ele colocava no meu coração, sem 
o querer admitir. Até que Ele venceu. 
Compreendi meu chamado à vida 
consagrada, aceitei consagrar-me, mas 
não como sacerdote, conquanto meu 
pároco, padre Matheus, hoje Monsenhor 
e ainda pároco na Igreja Matriz de minha 
cidade, tenha pretendido me enviar para 
o seminário. 

Pr ime i ramente  busque i  a  v ida 
consagrada, entrei para uma nova 
comunidade em Curvelo – MG, onde me 
tornei missionário. Depois de algum 
tempo, quando enviado em missão para 
Recanto das Emas (cidade satélite de 
Brasília), e aí responsável por animar a 
vida espiritual e pastoral em uma capela, 
pude realizar celebrações da palavra, 
aproximando-me, desta forma, do altar e 
d a  l i t u r g i a .  A t e n d e n d o  a 
aconselhamentos espirituais, tive 
próximo às dificuldades e misérias dos 
fiéis.  Ao ouvir os paroquianos nos 
aconselhamentos espirituais,  sentia-me 
limitado, pois não podia lhes fazer 
experimentar mais profundamente a 
misericórdia de Deus em suas vidas, haja 
vista que não poderia lhes perdoar os 
pecados que muitas vezes me faziam 
conhecer. Esta limitação fez nascer em 
mim o desejo de me tornar sacerdote; 
mas foi somente após assistir ao filme 
sobre a vida do Papa João Paulo II – 
Karol Wojtyla, o Homem que se tornou 
Papa, que se inflamou em mim o desejo 
de me tornar padre. Não pude mais 
resistir à vontade de Deus e aceitei a 
vocação sacerdotal. A partir daí, comecei 
a seguir os estudos de filosofia e teologia. 

Jornal Sal e Luz: Qual é a sua missão e 
a sua motivação para segui-la?

Padre Celso: A experiência de escutar 
as dificuldades dos fiéis leigos e perceber 
neles a luta contra o pecado,  fizeram-me 
entender que este, se prendeu à 

natureza humana, como algo semelhante 
a uma casca grossa e áspera que impede 
a graça de Deus de agir transformando-o 
e conduzindo-o, de modo natural, ao seu 
estado de perfeição, como nos pede o 
Evangelho: “Portanto, deveis ser perfeitos 
como o vosso Pai celeste é perfeito.” (Mt 
5,48). Logo, o que tenho por missão é ser 
agente da misericórdia de Deus; é 
perceber e fazer perceber nossa natural 
destinação a Deus, e perceber e fazer 
perceber que esta destinação manifesta a 
beleza da natureza humana revelada pela 
encarnação do Verbo Divino; também nos 
faz perceber que o pecado se instala no 
homem impedindo que a beleza desta 
destinação se manifeste ao mundo ao 
mesmo tempo em que o afasta de seu fim 
último, Deus. Esta “casca” não pertence, 
portanto, a nós; ela está em todos nós e 
pode ser retirada, mas não por outro, 
senão Cristo e a ação de seu Espírito. 
Encoberto pelo pecado, o que é belo não 
se manifesta, por conseguinte não se 
pode alegrar os olhos e o coração; busca-
se então, de maneira enganosa, no que 
não é belo ou na imagem destorcida do 
belo, a felicidade; eis aí a razão da 
p ropagação  do  pecado  e  suas 
consequências: o sofrimento, os vícios, a 
violência, etc. 

Logo, o que motiva a minha consagração 
é crer que podemos entender e fazer 
entender que é possível revelar a beleza 
de Deus que existe em nós; que Deus 
quer que esta beleza seja manifestada, 
vide a encarnação do Verbo, e que toda a 
criação aguarda ansiosamente a 
revelação dos filhos de Deus. (conf. Rm 
8,19). 

Jornal Sal e Luz: Há algum carisma ou 
espiritualidade que lhe seja peculiar?

Padre Celso: A caridade pastoral, que é a 
espiritualidade de todo padre diocesano, 
permeada pela vida contemplativa que 
nos apresenta São João da Cruz, e a 

Imitação de Cristo por Tomás de Kempis.

Jornal Sal e Luz: Qual é, em sua opinião, 
o maior desafio para Igreja no mundo 
atual?

Padre Celso: A meu ver, o maior desafio 
da Igreja hoje seria apresentar e fazer 
entender a existência do mundo espiritual. 
Percebo uma grande indiferença em 
relação a essas realidades, a existência 
da alma e de Deus. Parece-me que se crê 
no que se vê, sem atentar que o que se vê 
não conduz à verdadeira consideração do 
que o homem é; resultado: se viveria sem 
a busca de ser melhor. Intentar-se-ia 
buscar, antes, ser “maior”, o que não 
comunga com ser melhor. O ser melhor 
requer tempo, conhecer-se claramente, 
reconhecer-se falho, trabalhar na 
reconstrução do “ser” e, sobretudo, 
reconhecer nossa total dependência a 
Deus. Em contrapartida, ser maior se 
fundamenta apenas em ignorar todas as 
considerações anteriores e fazer apenas 
o que se crê subjetivamente ser 
necessário para crescer em status. 

Infelizmente, o secularismo que vivemos 
colabora para isto e desfaz daquilo, logo, 
em minha opinião é um grande desafio 
para a Igreja, hoje, fazer perceber que a 
vida não se resume nesse tempo, mas 
que há outro momento que começa aqui e 
cujos valores vão além do que é aparente. 
Trago comigo o pensamento do fundador 
do Instituto “Notre Dame de Vie” (Nossa 
Senhora da Vida) padre Marie-Eugène 
que diz: “Testemunhamos muito mais 
quando somos do que quando falamos ou 
fazemos; é preciso falar, fazer, mas, 
sobretudo é precisos ser.” Creio que hoje 
se dê, infelizmente, maior valor ao fazer e 
falar do que ao ser.

Jornal Sal e Luz: O senhor foi ordenado 
no dia 10 de outubro de 2015. Onde o 
senhor iniciou o seu ministério sacerdotal 
e como foi essa experiência?

Padre Celso: Iniciei minha experiência 
sacerdotal na Paróquia de São Vicente de 
Paulo, no distrito do mesmo nome em 
Araruama. Na verdade fiquei lá não mais 
do que dois meses. Mas já estava nesta 

paróquia desde janeiro de 2015, e foi 
interessante perceber que não se muda 
nada  além de  um pronome de 
tratamento, quando se constrói relações 
fundamentadas no respeito mútuo e na 
verdadeira amizade. Quando fui enviado 
a São Vicente, era ainda seminarista e a 
forma de me dirigir aos paroquianos 
sempre foi com respeito e carinho. Minha 
postura, muito embora fosse de amigo, 
irmão e servo, não permitiu que 
houvesse confusões, pois procurei 
observar a seriedade que exige a 
vocação sacerdotal. Em consequência, 
houve por parte dos paroquianos um 
misto de respeito e amizade, do estar à 
vontade para dirigirem-se a mim sem 
constrangimento e a percepção clara do 
que concerne a ordenação porvir. Hoje, 
eu os guardo como filhos espirituais, dos 
quais devo cuidar e zelar pelas suas 
almas, através de minhas orações; ao 
mesmo tempo os tenho como preciosos 
amigos. 

Jornal Sal e Luz: Quais as suas 
primeiras impressões de Cabo Frio e da 
Paróquia de Nossa Senhora da 
Assunção?

Padre Celso: Tenho uma boa impressão 
dos paroquianos de Cabo Frio. Embora 
esteja aqui há pouco mais de um mês, 
percebo nos fiéis boa consciência de ser 
I g re ja ,  das  responsab i l i dades 
pertencentes a isto e noto que realizam 
com amor o que lhes é proposto. Em 
consequência, a Paróquia caminha de 
maneira progressiva na evangelização, 
bem como em tudo o que lhe gira em 
torno.

Jornal Sal e Luz: Como tem sido o início 
de seu ministério sacerdotal ao lado do 
padre Marcelo Chelles?

Padre Celso: Tem sido enriquecedor. Já 
no tempo de seminário, quando ele foi 
meu professor, o admirava, porquanto 
nos transmitia amor ao que fazia; 

trabalhando com ele hoje, como vigário 
paroquial, eu percebo o seu amor como 
cura de almas; tenho então, oportunidade 
de aprender e amadurecer como pastor. 
Observo também a atenção que ele nos 
dispensa como irmãos, sobretudo nos 
momentos de partilha, quando se ressalta 
nele a caridade de quem sabe esperar o 
tempo de cada um. As possibilidades de 
aprendizagem são grandes, e agradeço a 
Deus por me possibilitar trabalhar ao lado 
do padre Marcelo.

Jornal Sal e Luz: Qual a mensagem o 
senhor gostaria de deixar para a nossa 
comunidade paroquial?

Padre Celso: São João da Cruz nos 
escreve em suas obras: “para chegares 
ao que não és, hás de caminhar por onde 
não és”. A meta de todo cristão deve ser 
buscar assemelhar-se a Jesus e isto se 
dá, à medida que caminhamos seguindo 
os seus passos. Obviamente, não 
possuímos as mesmas virtudes que Ele, 
mas devemos persegui-las e podemos 
conquistá-las quando entendemos a 
dinâmica que nos propõe São João da 
C r u z .  P a r a  i s s o ,  p r e c i s a m o s 
primeiramente reconhecer nossas 
limitações e perceber que só progredimos 
nas virtudes, quando somos provados por 
aquilo que as causa. Portanto, não somos 
humi ldes  senão  quando  somos 
humilhados, nem mansos se não agimos 
com mansidão em face àquilo que nos 
quer provocar a ira. “Porque o ouro é 
provado no fogo e as pessoas escolhidas, 
no forno da humilhação.” (Eclo 2,5).  Por 
conseguinte, busquemos tenazmente 
alcançar as virtudes que nos assemelham 
a Cristo: “Aprendei de mim que sou 
manso e humilde de coração.”  (Mt 11,29).

Obrigado a todos os paroquianos da 
Igreja Nossa Senhora da Assunção pela 
acolhida carinhosa. Espero poder 
responder a todas as expectativas. 
Esforçar-me-ei para ser um bom e santo 
padre. Deus abençoe a todos!
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Música Sacra

Maestro Ruy Capdeville

José Antunes Gonçalves

Os Valores da Nossa Igreja - Parte LXXVII
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Música e Estudo

Conta uma crença vulgar que, às vezes, excepcionalmente, há 
algum analfabeto poetando algum verso.  Será algum verso ou 
simplesmente alguma frase mais ou menos interessante?
 Não é, por exemplo, o caso da Literatura de Cordel, que é 
produzida por gente que sabe ler e escrever, tanto assim que esta 
gente talentosa expõe seus versos nas cordas de uma feira.
 Infelizmente, um analfabeto, a não ser que haja quem lhe leia ou 
lhe escreva as palavras, não contribui com a cultura que empurra o 
homem para a frente.
Mas a nossa compreensível preguiça quer nos convencer de que 
se pode trabalhar a música sem lhe aprender a leitura e a escrita. 
Se você é muito musical, esteja seguro de que, para começar, 
você será muito mais eficiente, se encontrar os meios de canalizar 
este seu “talento inato”. A música não é tão essencial ao homem 
quanto muitas outras atividades que nos propiciam trabalho e 
comida, isto é, ler e escrever música não é tão necessário quanto 
ler e escrever o vernáculo. Ser analfabeto da escrita latina é, sem 
dúvida, mais grave do que ser analfabeto em Música, exceto, 
entretanto, para quem quer trabalhar com as melodias e as 
harmonias, este respondendo por suas obrigações de 
“profissional”. O que dizer, então, do profissional da Casa do 
Senhor?  (A escrita de cifras limita-se a apenas indicar acordes, 
aliás, por questões de espaço gráfico, em geral, menos acordes 
que o ideal).
Aqui, em Cabo Frio, há academias onde você pode aprender 
alicerces da música: na rua Ruy Barbosa, chegando lá pela 
Passagem, à direita de quem vai na mão, há uma Academia de 
Música; também, outra Academia, na rua Bento José Ribeiro, 
quase em frente à Banca do Japa, Centro;  outra há, do Maestro 
Josué Marins, em São Cristóvão/Guarani, na rua Visconde de 
Cayru, mais ou menos atrás da Escola Municipal Maestro Rui 
Capdeville; há ainda a professora Itália, na rua Arízio Gomes da 
Costa, 34, perto da Rodoviária, a cerca de 30m da portaria da 
Casa de Saúde Cabo Frio. “Sem trabalho, em nenhum campo vai 
vicejar sucesso”.
Mas o ideal, fique confessado, é uma Academia de Música 
Religiosa. Nisto, nem seríamos, nós, os Católicos, muito 
originais... Os Batistas, por exemplo, têm no Rio e em Niterói pelo 
menos duas Escolas de Música, reconhecidas pelo Ministério da 
Educação e gozando de prestígio.
Uma tal Academia Religiosa, além de ensinar música, ensinaria 
também o estilo específico da religiosidade. Este estilo, diferente 
de outros estilos de Música, veio perpassando os séculos e não 
devemos ser nós, agora no século XXI, a antepor-lhes uma 
barreira. A música sacra tem que se distinguir da música dos 
shows. Estas são leis antropológicas do homem, distinguindo, no 
estilo, o que se distingue no conteúdo. Na Igreja, não estamos 
dialogando com a namorada; o diálogo é com Deus, com a Mãe de 
Deus, com os seus Santos... A Música Sacra pretende nos 
concentrar neste Deus da Misericórdia, nos aplainar o caminho 
para o Infinito, para o qual, precisamos de silêncio interior, e, 
portanto, a Música Sacra é, em primeiro lugar, correta (correção se 
aprende na Academia); é, o máximo possível, bela; quer tocar a 
média dos religiosos; não é, então, nem feminina, nem masculina; 
nem entediante, nem exaltada; não tem sentimentalidade que, se 
agrada a “B” ou “C”; pode desagradar a “A” ou “D”... A Música Sacra 
é Arte dos Anjos. Tentemos aprender com eles, indo lá onde eles 
nos sugerem ir, à ESCOLA!

Amados (as) Irmãos e Irmãs.
Estamos desejando para todos 
nós, a Paz do Senhor Jesus, e o 
Amor de Maria Santíssima, 
nossa Mãe!
Alegra-nos, muito, estarmos a 
cada mês a utilizarmos este 
precioso espaço para contar 
um pouco da história da nossa 
Igreja, em Cabo Frio.
Antes, devemos dizer que 
almejamos sempre caminhar 
na “Graça de Deus Pai”! Com 
certeza, todos nós assim 
desejamos.  Acred i tamos! 
Quem seria capaz de dizer que 
não almeja? Ninguém! Não é 
verdade? Principalmente, nós, 
que procuramos os caminhos 
d o  S e n h o r ;  v i v e n d o  e m 
comunidade; buscando viver a 
fraternidade entre irmãos.
Somos filhos amados do Pai! 
Temos este privilégio! Temos, 
t a m b é m ,  a  c h a n c e l a  ( a 
aprovação) de nossa Mãe 
S a n t í s s i m a ,  M a r i a .  Q u e 
maravilha!
Portanto, somos herdeiros da 
“Graça”! Na Ordem Jurídica, os 
herdeiros lutam pelos seus 
direitos; assim, também nós, 
devemos lutar para obter a 
“Graça” que o Senhor Deus 
coloca à nossa disposição. 
Buscarmos, e alcançarmos a 
“Graça” é a nossa meta; o 
nosso objetivo. Se buscarmos, 
alcançaremos!
E, o que é a “Graça”, meu 
irmão, minha irmã? O próprio 
nome já define: é de graça; é 
gratuita. Em outras palavras: a 
“Graça” é o Amor de Deus! É 

g r a t u i t a !  E s t á  à  n o s s a 
disposição!
Entre os vários caminhos para 
obtermos mais facilmente a 
“Graça”, um deles é a Igreja, 
onde encontramos os irmãos; 
oramos, falamos das obras de 
Deus, e vivemos o Amor. 
Caminho certo!
Já d izíamos,  em nossos 
r e l a t o s  a n t e r i o r e s ,  e 
con t i nuamos  afi rmando : 
“temos vivido momentos fortes 
de oração, e de trabalho, em 
nossa Igreja”. São várias as 
atividades rel igiosas que 
acontecem! São bênçãos 
sobre bênçãos que estamos 
r e c e b e n d o !  I g r e j a 
comprometida; irmão e irmãs, 
fi é i s  e m  s e u  e m p e n h o ; 
mensagens que nos edificam, 
cheias da unção dos nossos 
amados sacerdotes; operários 
que tomam o “arado” sem olhar 
atrás. É o Espírito Santo 
agindo na comunidade. 
Acabamos por vivenciar as 
celebrações do “Cerco de 
Jericó”.  Foram sete dias e sete 
noites de vigília em oração e 
adoração ao Sant íss imo 
Sacramento, com súplicas e 
intercessão pelas famílias; 
pela cidade; pela Igreja; contra 
os males do mundo, com 
encerramento na Santa Missa 
do dia 17.01.2016, exposição e 
bênção do Santíssimo, enfim, 
bênçãos em profusão. DEUS 
SEJA SEMPRE LOUVADO, 
por tanto bem; tanta graça; 
tanto Amor! 
Voltando ao passado, ainda no 
ano 1970, quando em nossos 
relatos anteriores falávamos, 

da visita pastoral do nosso 
s a u d o s o  A r c e b i s p o 
Metropolitano de Niterói, Dom 
Antonio de Almeida Moraes 
Junior,  queremos apenas 
registrar, que, à época, já no 
final da administração de Frei 
Euclydes Pizzamíglio à frente 
da Paróquia, chegava à nossa 
cidade, Frei Conrado Rosbach, 
no dia 26 de maio de 1970, 
como Coadjutor, auxiliar do 
Vigário Frei Euclydes. ( já 
havíamos dito que à época, o 
responsável pela administração 
da Paróquia, chamava-se 
“ V i g á r i o  d a  P a r ó q u i a ” , 
diferentemente, hoje, que se 
chama “Pároco”).
Então, chegava Frei Conrado, 
que  v i r i a  subs t i t u i r  F re i 
Euclydes, como de fato o 
substituiu, administrando a 
nossa Paróquia por muitos 
anos, sacerdote que se mostrou 
também dinâmico para com as 
co isas  do Senhor,  tendo 
deixado como obra de destaque 
de sua administração, além de 
a s s í d u a  a s s i s t ê n c i a ,  e 
construção de Capelas, sua 
obra de destaque fora a 
construção do Salão Paroquial, 
chamado também,  Sa lão 
Social, o salão que vemos atrás 
da Igreja, na Rua Raul Veiga.
N o  p r ó x i m o  n ú m e r o , 
voltaremos um pouco mais, à 
administração de Frei Conrado, 
o que deixamos de fazer de 
momento por falta de espaço. 
Fiquemos todos na Paz do 
Senhor e com o Amor de Maria 
Santíssima, nossa Mãe. DEUS 
SEJA SEMPRE LOUVADO! 
Amém.      

Rádio

 Ave Maria 

87,9  
Em sintonia com
o Amor de Deus
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 RCC convida:
                                 Santa Missa Votiva ao Espírito Santo,

 toda primeira 5ª feira do mês, às 19h, na Matriz Auxiliar.

Em 2013, a Paróquia Nossa Senhora da Assunção assim como todas as Dioceses e Arquidioceses do 
Brasil, viveram a experiência da Semana Missionária.
Nos dias 26 a 31 de julho, os brasileiros, em especial os jovens da Arquidiocese de Niterói que já se 
preparam para a 31ª Jornada Mundial da Juventude 2016, Cracóvia, Polônia, poderão viver essa 
maravilhosa experiência, do Encontro que brotou do coração de seu idealizador São João Paulo II.
Silvia Rohem, coordenadora dos peregrinos da Paroquia Nossa Senhora da Assunção, diz: “Vamos 
viver momentos inesquecíveis e unidos a nossa Arquidiocese. Nesta Jornada sentiremos o que é ser 
um peregrino”.
Os peregrinos da Arquidiocese de Niterói irão para a Polônia pela Agencia de Turismo NOAH, que 
possui uma vasta experiência em peregrinações.
A peregrinação para a JMJ-Cracóvia-2016 terá custo a partir de U$ 2.050,00.
Maiores informações pelo telefone (22) 99905-9975, tratar com Silvia Rohem. 
Ou pelo email: silviarohem@ig.com.br

     “A verdadeira religião é aquela que cria valores e leva as pessoas à 
maturidade em todos sentidos para que livremente possam optar por 
Deus. E pela prática da nossa fé ...”
   Em nossa confraternização de Natal houve a posse da nova 
Coordenação do MCC, assumida por Wolf Fontes e Fabíola Peixoto 
onde vivemos momentos de homenagens e muita emoção.
      Agradecemos aos irmãos Domingos e Thiago e toda sua equipe. A 
confraternização contou com a presença do Padre Angelo, que 
abençoou a nova coordenação. 
    O Movimento também viveu intenso momento de oração e intimidade 
com Deus, em vigília durante o Cerco de Jericó.
       Desejamos boas vindas ao Vigário Paroquial, o Padre Celso Luiz .
     AGENDA  de fevereiro: dia 20 – Ultréia Festiva – Encontrão MCC; dia 
27 – Reunião de Setores com GED Niterói; dia 29 – Escola Vivencial.

Notícias MCC

O calor forte dos últimos dias só faz lembrar que ainda estamos em campanha para o ar 
condicionado para a Matriz Auxiliar. Todos podem contribuir com qualquer quantia.
A contribuição pode ser feita através de um envelope (doação espontânea) nos pontos de coleta 
dentro da igreja, carnê e o depósito identificado. 
Quem já terminou o carnê e deseja renova-lo poderá fazer na secretaria paroquial ou na igreja após 
as missas do final de semana.
E para se tornar um novo colaborador, tanto com o carnê ou com as doações espontâneas, também 
poderão ser realizadas na igreja ou na secretaria paroquial.

Banco Bradesco - Agencia: 0588-6 - Conta poupança: 1012330-65
CNPJ: 30.147.995/0016-65 - Paroquia Nossa Senhora da Assunção

email:  - Tels.: 22 26430082 / 22 988117023secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br

Contamos com sua contribuição!

Que calor ! 

Ar Condicionado
Participe da campanha do

Vem aí a Jornada Mundial da Juventude
Cracóvia - Polônia - 2016
O lema do evento é “Bem-aventurados 
os misericordiosos porque encontrarão
misericórdia”, inspirado no Evangelho
de São Lucas.  

Venham participar dos grupos de oração nas Capelas:
BOA SEMENTE - Capela São Pedro / Gamboa - 2ª feira
às 19h30min; RENASCER EM CRISTO - Capela Santa
Izabel / Hospital - 2ª feira às 19h30min; SANTA CLARA -
Capela Santa Clara / Jacaré - 4ª feira às 19h30min; AMOR
DIVINO - Capela São José / Peró - 4ª feira às 19h30min.

Notícias EAC
O EAC não para e realizou no Domingo, dia 31 de janeiro o 
seu primeiro encontrão de 2016, com uma Sessão de 
Cinema para os adolescentes. O filme assistido foi «Deus 
não está morto». O encontro, com direito a pipoca, como de 
hábito, contou com a alegria contagiante dos jovens.

Os adolescentes do EAC também estão empolgados com a apresentação do 
Programa Rádio EAC, que vai ao ar pela Rádio Ave Maria, 87,9 no seu dial, às 
terças-feiras de 18h às 19h, com reprise aos sábados e domingos às 10h.
O programa, que é produzido e apresentado pelos próprios adolescentes do EAC 
apresenta muitas variedades, com leitura e meditação da palavra, músicas, 
informações, além de entrevista com personalidades.
Prestigie você também o programa Rádio EAC e a Rádio Ave Maria. 

http://secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br
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TEMA: Casa Comum, nossa responsabilidade.
LEMA: “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça 
qual riacho que não seca” (Am 5,24)
Objetivo geral:
Assegurar o direito ao saneamento básico para todas as 
pessoas e empenharmo-nos, à luz da fé, por políticas públicas 
e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro 
de nossa Casa Comum.
Objetivos específicos:
Unir igrejas, diferentes expressões religiosas e pessoas de boa 
vontade na promoção da justiça e do direito ao saneamento 
básico;
Estimular o conhecimento da realidade local em relação aos 
serviços de saneamento básico;
Incentivar o consumo responsável dos dons da natureza, 
principalmente da água;
Apoiar e incentivar os municípios para que elaborem e 
executem o seu Plano de Saneamento Básico;
Acompanhar a elaboração e a excussão dos Planos 
Municipais de Saneamento Básico;
Desenvolver a consciência de que políticas públicas na área 
de saneamento básico apenas tornar-se-ão realidade pelo 
trabalho e esforço em conjunto;
Denunciar a privatização dos serviços de saneamento básico, 

pois eles devem ser política pública como obrigação do 
Estado;
Desenvolver a compreensão da relação entre ecumenismo, 
fidelidade à proposta cristã e envolvimento com as 
necessidades humanas básicas.
Organizações Envolvidas:
Igrejas do CONIC: Católica Apostólica Romana, Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil, Episcopal Anglicana do Brasil, 
Presbiteriana Unida do Brasil, Sirian Ortodoxa de Antioquia.
Organizações Convidadas: Centro Ecumênico de Serviços 
à Evangelização e Educação Popular, Aliança de Batistas do 
Brasil e Visão Mundial

Autor do cartaz: Anderson Augusto de Souza Pereira, 
explica: Assumir a responsabilidade com a Casa Comum exige 
uma profunda mudança no estilo de vida e nos valores que 
orientam nossa ação. Nosso modelo de sociedade está 
baseado no consumo e na aparência. Para suprir essas 
necessidades, sacrificamos a Casa Comum, o espaço em que 
habitamos.
Nem sempre estamos atentos para atitudes simples, por 
exemplo, o descarte correto do lixo, ligar nossas casas às 
redes de esgoto, cuidar da água, entre outras. A falta desses 
cuidados fere a Criação, de forma que, no lugar de flores, 
jardins e frutos diversos vemos esgoto a céu aberto, rios 
poluídos e monoculturas. A diversidade da criação de Deus 
desaparece.
A terra alegre fica triste. No entanto, a fé em Jesus Cristo nos 
anima a assumirmos o cuidado com a Casa Comum como 
resposta ao amor incondicional que Deus oferece a cada um e 
cada uma de nós. Assumir esse compromisso reacende a 
esperança de um novo céu e uma nova terra onde habitam a 
justiça e o direito.
É isso que expressa o rosto da mulher em destaque no cartaz. 
Queremos que as mudanças dos paradigmas e valores que 
nos orientam nessa sociedade de consumo transformem o rio 
poluído em água cristalina e habitado por muitos peixes, a terra 
seca em uma terra renovada e abundante. Com essa 
transformação, poderemos dançar e celebrar a esperança de 
que o projeto da Casa Comum não terá fim, mas continuará por 
gerações e gerações.

Oração Oficial:
Deus da vida, da justiça e do amor, Vós fizestes com ternura 
o nosso planeta, morada de todas as espécies e povos. / 
Dai-nos assumir, na força da fé e em irmandade ecumênica, 
a corresponsabilidade na construção de um mundo 
sustentável e justo, para todos. / No seguimento de Jesus, 
com a Alegria do Evangelho e com a opção pelos pobres.  
Dom Pedro Casaldáliga (Prelazia de São Felix do Araguaia)

Abertura da campanha será na quarta-feira de cinzas, dia 10 de fevereiro
 Campanha da Fraternidade será Ecumênica em 2016

Sempre encontramos movimentos específicos 
na Igreja. Temos encontros para adolescentes, 
encontros para casais, jovens e agora um 
especial para as crianças. 
O Semear foi desenvolvido pelo padre Marcelo 
Chelles antes mesmo de assumir a Paróquia 
N o s s a  S e n h o r a  d a  A s s u n ç ã o  e  é 
especialmente dedicado às crianças de 3 a 12 
anos de idade. O Encontro será realizado nos 
dias 1º e 2 de outubro deste ano.
“Sabemos que está um pouco distante, mais 
precisamos divulgar e arrecadar fundos para o 
projeto”. – diz Adriana Gregório que faz parte 
da Comissão. Com essa finalidade, aconteceu 
no dia 24 de janeiro um delicioso “Festival do 
Pastel”, na cantina Mãe Rainha, da Matriz 
Auxiliar, após a Santa Missa das 18 horas, 
quando foram vendidos todos os 600 pastéis 
confeccionados. O evento foi um sucesso! 

Semear
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No final de semana dos dias 22, 
23 e 24 de Janeiro no centro 
pastoral "Casa de Maria", aconteceu 
o 2°Retiro Maranathá dos Jovens 
Sarados, um encontro voltado para 
a juventude sedenta de Deus.

O retiro proporciona aos jovens 
um encontro pessoal com Jesus 
Cristo através do Batismo no 
Espirito Santo, onde eles podem 
viver e entregar a vida a Deus.

A radicalidade do evangelho, a 
sadia convivência e a vida de oração 
foi apresentada a esses jovens de 
uma maneira  para que eles 
soubessem "Posso ser Jovem sem 
deixar de ser de Deus".

"Saio desse retiro com uma frase 

2° Retiro Maranathá dos Jovens SaradosO Cerco de Jericó emociona a Paróquia

que serve como desafio para nós: 
O mundo precisa conhecer e sentir 
este amor divino." - diz Mateus 
Viana participante do Retiro. 

Nossa Missão é ser jovem e 
levar Jesus Cristo ao mundo! Salvar 
almas e nada mais!

O encerramento do retiro foi com 
a participação dos jovens na Santa 
Missa das 18:00 horas de Domingo 
na Matriz Auxiliar.

Mais Informações sobre o 
próximo Maranathá ou sobre a 
missão:
www.facebook.com/jovenssaradoscf/

Notícias ENS

O Movimento das Equipes de 
Nossa Senhora ficou responsável 
pela vigília de orações e Adoração 
ao Santíssimo Sacramento no 
Cerco de Jericó, no período de meia 
noite às seis horas da manhã do dia 
15 de janeiro. Durante toda àquela 
noite as equipes se revezaram em 

escalas de 2 horas, intercalando a 
oração do Rosário com cânticos de 
Adoração.

“É muito gratificante a sensação 
de sairmos do nosso conforto, de 
madrugada, para estar diante do 
Senhor, em Adoração.” Disse 
Daniela Figueiredo, da Equipe 12.

Deus, e eles tiveram acesso a cidade.
Após a Santa Missa de domingo, dia 17 de 
janeiro, às 20 h, aconteceu a cerimônia de 
encerramento do Cerco de Jericó, com uma 
bela reflexão do Padre Marcelo Chelles sobre  
o seu significado: “Nós pedimos a Deus, 
nosso Senhor, durante o Cerco de Jericó, 
sermos inseridos no Altar de Misericórdia 
Dele, para que Ele derrube todas as muralhas 
que atrapalham a nossa vida espiritual.
Portanto, em oração, eu convido vocês a 
pedirem a Deus que consagre o nosso 
coração, abençoe a nossa vida com a Sua 
graça, e nos ajude a vencer todas as 
tribulações desta vida pequena, até que  
alcancemos o Reino dos Céus. Amém.”

Em atitude de muita fé e unidade, a nossa 
comunidade paroquial  part icipou da 
campanha de sete dias e sete noites de 
o ração  e  Adoração  ao  San t íss imo 
Sacramento durante Cerco de Jericó, 
realizado entre os dias 11 e 17 de janeiro. 
Nesse período, pastorais, movimentos, 
paroquianos, turistas e muitos visitantes, se 
revezaram noite e dia na oração incessante 
de rosários diante do Santíssimo exposto no 
altar da Matriz Histórica, e apresentaram por 
escrito os seus propósitos depositados diante 
do Altar.

Essa prática recorda a saga do povo de Israel 
liderado por Josué, que em busca da terra 
prometida deparou-se com a fortaleza 
inexpugnável da cidade de Jericó, mas ante a 
visão de um Anjo por Josué este lhe deu 
ordens para que a cada dia os guerreiros de 
Israel dessem uma volta em torno da cidade, 
até que no sétimo dia, ao som da trombeta, e 
diante do grande clamor do povo, as 
muralhas de Jericó ruíram pelo poder de 

Rubens Campos

Assim, sob forte emoção, a assembléia, mais 
uma vez  em Oração e Adoração diante de 
Jesus Cristo  Sacramentado, acompanhou as 
sete voltas que se seguiram dentro da Igreja, 
com o Santíssimo sendo conduzido  pelos 
três sacerdotes presentes e os dois diáconos 
permanentes da Paróquia.
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Foto: Raphael Mureb

Maria Luísa Thomaz

Agentes da Pastoral da Saúde da Paróquia Nossa Senhora da Assunção Agentes da Pastoral da Saúde em visita ao “Lar da Cidinha”

Dia Mundial do Enfermo mobiliza Pastoral da Saúde Procissão da Via Sacra

Venham participar conosco da VIA SACRA no morro 
de Nossa Senhora da Guia, a partir do dia 19 de 
fevereiro, todas as sextas-feiras da Quaresma, às 20h.

No dia 28 de fevereiro aconteceu a Santa Missa de envio 
do jovem cabofriense LUCAS CHRISTÓVÃO MOREIRA 
para o Propedêutico do Seminário São José, em Niterói. 
O Propedêut ico é um processo format ivo de 
discernimento vocacional pelo qual os jovens passam 
antes de ingressarem no Seminário Maior.
A Santa Missa foi presidida pelo padre Marcelo Chelles, 
que o abençoou, bem como a túnica branca, e muito se 
alegrou com a presença e o apoio emocionado dos seus 
pais, os paroquianos Mário Flavio e Marineli, ao chamado 
do seu filho Lucas, que foi investido  coroinha da nossa 
Paróquia em maio de 2012, sendo mais uma vocação que 
brota no seio da nossa agraciada comunidade paroquial.

Missa de Envio de Lucas
Moreira ao Propedêutico

Outros 10 jovens 
vocacionados, de 
outras localidades, 
irão se apresentar 
com o Lucas no dia 
12 de fevereiro, no 
Seminário São José 
p a r a  i n i c i a r  a o 
p ropedêu t i co ,  e 
vieram a Cabo Frio 
prestigiar a Missa de 
envio do Lucas. 
Q u e  D e u s  o s 
a b e n ç o e  n e s t a 
caminhada.

“Na verdade, assim como abundam em nós os sofrimentos de Cristo,
também, por meio de Cristo, é abundante a nossa consolação.”(2 Cor 1,5)

O 24º Dia Mundial do Enfermo 2016 será celebrado 
na quinta-feira, 11 de fevereiro, Festa de Nossa 
Senhora de Lourdes, com o tema: “Confiar em Jesus 
misericordioso, como Maria: 'Fazei o que Ele vos 
disser'” (Jo 2, 5), será organizado nas comunidades, 
paróquias, dioceses e nas Conferências Episcopais.

Esta data, de origem religiosa, tem o objetivo de 
apelar para a sociedade e comunidade mundial por 
melhores condições de tratamento e atenção às 
pessoas doentes; seja nos hospitais, postos de saúde... 
seja até mesmo em casa. O dia deve representar um 
momento de oração, de atenção ao sofrimento alheio, 
dos cuidados que os enfermos necessitam, mostrando 
o amor a Deus e ao próximo, através do doente.

“É o dia em que a Igreja celebra Nossa Senhora de 
Lourdes, Padroeira Mundial dos Enfermos, que 
apareceu em 1858, numa gruta em Lourdes, na França; 
uma jovem e humilde camponesa chamada Bernadete. 
A Igreja se solidariza e se une aos enfermos e 
respectivas famílias, nos momentos de sofrimento e de 
dor. Nossa Senhora de Lourdes, Saúde dos Enfermos, 
rogai por nós!”, explica Regina Lúcia Antunes, 
Coordenadora da Pastoral da Saúde.

O “Dia do Enfermo” foi instituído em 14 de janeiro, 
para servir sempre de alerta aos profissionais de saúde 
e aos familiares, sobre as necessidades que um doente 
tem em seu tratamento; dos cuidados com remédios e 
assistência não só física, como emocional, 
dispensando o carinho e o afeto que todo enfermo 
precisa, esteja ou não hospitalizado, já que hoje todos 
têm consciência de que o estado psicológico é 
fundamental para a cura. O “Dia Mundial do Enfermo” 
foi criado em 11 de fevereiro de 1992, por iniciativa do 
Papa João Paulo II. Em Portugal, comemora-se o “Dia 
Mundial do Doente”.

Todos os anos, no dia 11 de fevereiro, o Vaticano, 
sob a representação do Papa, elege um tema que 
norteará toda a discussão sobre o assunto junto à 
sociedade, governantes e mídia mundial.

No Brasil, o “Dia do Enfermo” foi criado através de 
uma iniciativa do Ministério da Saúde que, em 2002, 
lançou o programa de humanização dos hospitais, 

procurando transformá-los em ambientes mais 
humanos e sociáveis, não só entre os cuidadores 
(médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem) e 
os doentes, mas também com a participação de 
parentes e amigos.

A Pastoral da Saúde, anteriormente chamada 
Pastoral dos Enfermos, representa a atividade 
desempenhada pela Igreja no setor da saúde e 
manifesta a ternura de Deus para com a humanidade 
sofredora. Atualmente, a pastoral possui quarenta 
agentes, sendo trinta e três ativos.

“A nossa maior dificuldade é a adesão de 
voluntários para esta obra de misericórdia, 
principalmente para visitas domiciliares. Que neste 
Ano da Misericórdia, os irmãos sintam em seus 
corações o chamado de Jesus.”, completa Regina. A 
pastoral realiza visitas domiciliares e nas seguintes 
instituições: Hospital Sta. Izabel, de segunda a sexta-
feira e Clinica São Miguel, às terças e quintas-feiras.

O trabalho dos agentes da Pastoral é levar 
esperança e conforto aos enfermos, através da 
Palavra de Deus (Evangelho) e orações, com a 
intercessão de Nossa Senhora. Também os familiares 
sentem-se fortalecidos com a presença da Igreja, em 
momentos de sofrimento e de angústia. Além disso, 
procura informar ao padre os pedidos dos doentes 
pelo Sacramento da Confissão e da Unção dos 
Enfermos e solicitar a Sagrada Comunhão para 
aqueles que já passaram pela confissão, acamados e 
idosos que não tenham condições físicas de irem à 
missa.

Na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, será 
celebrada a Santa Missa nas intenções de todos os 
enfermos, com a intercessão de Maria, Mãe da 
Misericórdia e Saúde dos Enfermos.

“Nestas situações, a fé em Deus se, por um lado, é 
posta à prova, por outro, revela toda a sua força 
positiva; e não porque faça desaparecer a doença, a 
tribulação ou os interrogativos que daí derivam, mas 
porque nos dá uma chave para podermos descobrir o 
sentido mais profundo daquilo que estamos a viver;” 
Papa Francisco na mensagem para a XXIV Jornada 
Mundial do Enfermo. 
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Comunidade Santa Clara - Bairro Jacaré
Missas: 1º e 2º sábados do mês, às 18h; 4º domingo 
do mês, às 10h30min.
Adoração ao Santíssimo: segundas-feiras, às 
19h30min.
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min.

Comunidade Santa Izabel - Hospital
Missas: sexta-feira (Missa dos Enfermos), às 9 h.
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às 
19h30min.
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h.
Distribuição de Cestas Básicas: 2ª segunda-feira do 
mês.

Comunidade São Pedro - Bairro Gamboa
Missas: 3º sábados do mês, às 18h; 1º domingo do 
mês, às 10h30min.
Celebração da Palavra e Adoração ao Santíssimo: 
sextas-feiras, às 19h30min.
Grupo de Oração: segundas-feiras, às 19h30min.
Legião de Maria: terças-feiras, às 17h.
Oração nas casas: sextas-feiras, às 19h30min.
Terço dos Homens: terça-feira às 19:30h.
Catequese Infantil: sábados às 9:00h.

Comunidade São José - Bairro Peró
Missas: Todos os domingos, às 10h30min; (a partir 
do dia 26/12/2015, todos os sábados, às 19:30h, até  
o dia 06/02/2016.)
Terço dos Homens, Celebração da Palavra e 
Adoração ao Santíssimo: sextas-feiras, às 19h.
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h.
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min.
Reunião do Grupo Jovem: domingos, às 9h.
Catequese: sábados, manhã e tarde.
Ensaio Ministério de Música: quintas-feiras, às 20h.
Intercessão - grupo fechado: terças-feiras, às 19h.

Comunidade Rainha da Paz - Bairro Itajuru
Oração do Terço: segundas-feiras, às 19h.
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às 
19h15min.

Comunidade Sant'Anna - Bairro Vila Nova
Missas: 4º sábado do mês, às 18h; 2º e 3º domingos 
do mês, às 10h30min.
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às 
19h30min.
Adoração ao Santíssimo: 1ª segunda-feira do mês, 
às 19h.
Catequese: sábados, livros I e II, manhã.
Distribuição de cestas básicas: última segunda-feira 
do mês, após a celebração da palavra.
Legião de Maria: terças-feiras, reunião dos dois 
grupos, de 15h às 16h e de 17h às 18h.
Terço Mariano: quintas-feiras, às 19h.
Terço da Misericórdia: terças-feiras, às 15h.
Terço das Crianças: sextas-feiras, às 19h.
Reunião dos Vicentinos e Perseverança: segundas-
feiras, às 18h.
Pastoral da Saúde: 2º Sábado do mês, às 15h
Jovens Sarados em Missão: quinzenalmente aos 
sábados, às 19h.

AGENDA DAS COMUNIDADES:

Fotos: Anderson Valle

O Terço dos Homens da Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção retornou às suas atividades no dia 5 de 
janeiro, realizando a primeira reunião de 2016. 

As reuniões são realizadas todas as terças-feiras, 
após a Santa Missa das 19h na Matriz Histórica. Todas 
as famílias estão convidadas a participar das orações 
pedindo a intercessão de Nossa Senhora em nossas 
vidas, na famílias e na comunidade. Nós já estamos no 
3º ano de encontros semanais, com a benção de Maria.

Os encontros também ocorrem na Capela de São 
Pedro, na Gamboa, terças-feiras, às 19h30m.

Terço dos Homens completa 3 anos na Paróquia

No dia 20 de fevereiro, sábado, haverá o nosso 
Encontro Nacional em Aparecida do Norte, SP, evento 
que em 2015 contou com a participação de mais de 
40.000 pessoas de todo o país. Toda a comunidade 
paroquial está convidada a participar do Encontro. 

A previsão de saída de Cabo Frio é na sexta-feira, 
dia 19, e logo após o encontro em Aparecida, 
participaremos do Acampamento “Experiência de 
Oração”, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. 

Os interessados em participar devem entrar em 
contato com o coordenador Ivan, através do telefone 
(22) 99227-0426, ou nos encontros semanais. Vagas 
limitadas.

Leandro Trindade

Um dos pontos turísticos mais visitados da cidade de 
Cabo Frio, a capela de São Benedito construída no 
século XVIII, pede socorro. Com o passar do tempo, a 
igreja que fica no bairro da Passagem, necessita de 
cuidados especiais, por causa da manifestação de 
cupins, que se alojaram no forro, e por isso, foi removido 
para a prevenção de algum acidente.
A capela, até o ano de 2014, tinha uma atividade 
constante com: missa, grupo de oração, grupo jovem, 
culto eucarístico, catequese,  Legião de Maria... 
Há um ano fechada, alguns paroquianos vendo a 
situação de como se encontra a capela, resolveram 
organizar uma força tarefa. “Como fazíamos muitas 
atividades no local, sentimos falta de vê-la aberta; ela 

nunca foi fechada; padre Wallace e padre Wellington 
foram catequizados na igreja de São Benedito; e quando 
lembro quantas bênçãos e graças aconteceram eu me 
emociono”. - comenta Eliete Dharan dos Santos, 
moradora do bairro.
À frente da comunidade, há mais de três anos, Elizabeth 
Cruz levou ao pároco a ideia de preparar complementos 
para almoço, aos domingos. “Tínhamos que fazer algo 
para ajudar, e quando falei com o padre Marcelo ele 
gostou muito”. - comenta. “Nem nos sonhos mais 
coloridos da minha vida, imaginei estar à frente de uma 
comunidade. Se Deus me deu essa missão, não posso 
deixar a graça passar”. – diz Elizabeth. 
Os alimentos, preparados carinhosamente por uma 
equipe de paroquianos liderados pela Elizabeth, são 
vendidos após a missa de domingo, das 08h30min. 
“Ao vermos os jornais e noticiários, ficamos desanimados 
por constatar que a crise no país está limitando tantos 
trabalhos e projetos... e ver paroquianos ativos, 
mostrando o compromisso com a Igreja, deixa o meu 
coração de pastor feliz”. - diz padre Marcelo. 
Todos que desejarem ajudar nas obras da capela de São 
Benedito podem fazer doações, ou adquirir os pratos 
todos os domingos, pela manhã, na Matriz Auxiliar.
Além do forro, a capela necessita de melhorias na parte 
elétrica e de materiais litúrgicos. 
“Uma porta fechada não faz muita diferença... nada 
perdemos; mas, se a Igreja estiver fechada, perdemos 
tudo.” Elizabeth Cruz. 

Maria Lúcia Menezes

Comunidade se uniu para ajudar nas obras de restauração
da Capela de São Benedito, na Passagem, fechada para reparos 
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