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Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa
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Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós, que recorremos a vós
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Carta Encíclica LAUDATO SI’ do Santo
Padre Francisco sobre o cuidado da casa comum.

EDITORIAL

Padre Marcelo Chelles Moraes
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39. Habitualmente também não se 
faz objeto de adequada análise a 
substituição da flora silvestre por 
áreas florestais com árvores, que 
geralmente são monoculturas. É 
que pode afetar gravemente uma 
b i o d i v e r s i d a d e  q u e  n ã o  é 
albergada pelas novas espécies 
que se implantam. Também as 
z o n a s  h ú m i d a s ,  q u e  s ã o 
t ransformadas em terrenos 
agrícolas, perdem a enorme 
biodiversidade que abrigavam. É 
preocupante, nalgumas áreas 
costeiras, o desaparecimento dos 
ecossistemas constituídos por 
manguezais.

40. Os oceanos contêm não só a 
maior parte da água do planeta, 
mas também a maior parte da 
vasta variedade dos seres vivos, 
muitos deles ainda desconhecidos 
para nós e ameaçados por 
diversas causas. Além disso, a 
vida nos rios, lagos, mares e 
oceanos, que nutre grande parte 
da população mundial é afetada 
pela extração descontrolada dos 

recursos ictíicos, que provoca 
drásticas diminuições de algumas 
e s p é c i e s .  E ,  n o  e n t a n t o 
continuam a desenvolver-se 
modalidades seletivas de pesca, 
que descartam grande parte das 
e s p é c i e s  a p a n h a d a s . 
Particularmente ameaçados 
estão organismos marinhos que 
não temos em consideração, 
como certas formas de plâncton 
que constituem um componente 
muito importante da cadeia 
alimentar marinha e de que 
dependem, em última instância, 
espécies que se utilizam para a 
alimentação humana.

41. Passando aos mares tropicais 
e subtropicais, encontramos os 
recifes de coral, que equivalem às 
grandes florestas da terra firme, 
porque abrigam cerca de um 
milhão de espécies, incluindo 
peixes, caranguejos, moluscos, 
esponjas, algas e outras. Hoje, 
muitos dos recifes de coral no 
mundo já  são estére is  ou 
encont ram-se  num estado 

contínuo de declínio: “Quem 
transformou o maravilhoso mundo 
m a r i n h o  e m  c e m i t é r i o s 
subaquáticos despojados de vida 
e de cor?” Este fenómeno deve-
se, em grande parte, à poluição 
que chega ao mar resultante do 
d e s fl o r e s t a m e n t o ,  d a s 
monoculturas agrícolas, das 
descargas industr iais  e de 
métodos de pesca destrutivos, 
nomeadamente os que utilizam 
cianeto e dinamite. É agravado 
pelo aumento da temperatura dos 
oceanos. Tudo isso nos ajuda a 
compreender como qualquer ação 
sobre a natureza pode ter 
c o n s e q u ê n c i a s  q u e  n ã o 
advertimos à primeira vista e como 
certas formas de exploração de 
recursos se obtêm à custa duma 
degradação que acaba por chegar 
até ao fundo dos oceanos.

42. É preciso investir muito mais 
na pesquisa para se entender 
melhor o comportamento dos 
e c o s s i s t e m a s  e  a n a l i s a r 
adequadamente as diferentes 
variáveis de impacto de qualquer 
modificação importante do meio 
ambiente. Visto que todas as 
criaturas estão interligadas, deve 
ser reconhecido com carinho e 
admiração o valor de cada uma, e 
todos  nós ,  se res  c r iados , 
precisamos uns dos outros. Cada 
território detém uma parte de 
responsabilidade no cuidado 
desta família, pelo que deve fazer 
um inventário cuidadoso das 
espécies que alberga a fim de 
d e s e n v o l v e r  p r o g r a m a s  e 
estratégias de proteção, cuidando 
com particular solicitude das 
espécies em vias de extinção.

Amados irmãos e irmãs, a Igreja é uma 
comunidade de amor, que vive sua fé e que espera 
um dia alcançar a realização definitiva de sua 
esperança. Uma das expressões da Igreja, se revela 
por meio das comunidades paroquias. É nelas, que 
vivemos comunitariamente a nossa fé.

Hoje, quero expressar à nossa comunidade 
paroquial, minha alegria e minha satisfação, porque 
realizamos mais uma festa de nossa Padroeira, são 
401 anos de história.

Todos os anos, temos a alegria de celebrar 
os louvores à Virgem Santíssima, com o título de 
Nossa Senhora da Assunção. Este ano foi especial, 
porque todas as necessidades foram supridas por 
nós mesmos! 

A celebração da Festa da Padroeira é, para a 
comunidade, um tempo forte de escuta atenta da 
Palavra de Deus, um tempo propício para as orações; 
um tempo para partilhar nossos dons e somar nossas 
forças. É tempo de encontrar os irmãos, é tempo de 
saborear a vida de um modo diferente. Mas, para isso 
tudo acontecer, a dedicação da comunidade foi 
fundamental! 

Por isso, agradeço a todos os que se 
empenharam. Agradeço às pastorais e agradeço a 
todos vocês, foi um belo testemunho de amor à sua 
Comunidade. Em especial quero agradecer a 
Comissão de Festa, que durante dois meses, reuniu-
se semanalmente, na preparação dos festejos. Muito 
obrigado a todos! 

Deixo a todos minha bênção, e peço que 
Nossa Senhora da Assunção, rogue por nós, agora e 
sempre. Amém!

VIVENDO A FÉ
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Música Sacra Os valores da nossa Igreja Parte LXXXIII  
José Antunes Gonçalves

Maestro Ruy Capdeville

Bach, o provável maior compositor que o mundo já conheceu, 
embora fervoroso protestante, provou-se, antes de tudo, um 
autêntico cristão, quando fazem parte de sua criação artística não 
menos que 5 (cinco) Missas, constituindo-se a “Grande Missa em 
Si Menor” em a talvez mais importante criação musical de toda a 
história da Música. Através de toda a história da Música, houve 
compositores compondo Missas, e estas Missas sempre fizeram 
parte do que eles de melhor compunham, mas, na “Grande Missa 
em Si Menor” de Bach, mais um item especial vai nos chamar 
especial atenção, quando, na parte fixa do CREDO (a 
enumeração e proclamação das verdades básicas da fé cristã), o 
grande músico Bach não se peja em pegar emprestado do 
“gregoriano” o tema inicial de sua composição, numa provável 
reverência à história e ao catolicismo. Talvez ele reconhecesse e 
quisesse apontar para seus irmãos protestantes a direção de 
onde se encontrava a raiz junto a Cristo. (As chamadas “partes 
fixas” da Missa são, como sabemos, o Kyrie - Ato Penitencial, o 
Glória, o Sanctus e o Agnus Dei – Cordeiro).  Esta presença do 
“gregoriano” e da polifonia histórica nos dias de ontem e de hoje 
ajudam-nos a ligar tradição, passado e presente, alimentando-nos 
o espírito exatamente como as raízes alimentam as folhas e 
flores. De resto, temos que estar sempre reaprendendo a escutar, 
nunca é demais repetir, “escutar, benéfica, enriquecedora, 
atividade”.

Sobre o grande Bach, é sempre interessante relembrar o 
episódio, vamos dizer, meio que pitoresco, meio que patético, 
meio que didático, que pôs na fita da história o pároco protestante, 
do qual ninguém mais sabe o nome, o qual pároco dispensou 
Bach do seu emprego e de seu salário de mestre-capela, por 
Bach ter tido a “ousadia” de compor “JESUS, ALEGRIA DOS 
HOMENS”. As crises entre o Pastor e o compositor vinham se 
sucedendo, principalmente porque Bach, para surpresa e alegria 
dos fiéis, tomando os cantos tradicionais da comunidade, 
acrescentava-lhes harmonias surpreendentes, inovadoras e 
enriquecedoras, enquanto o Pároco protestante considerava esta 
expressão musical de Bach só como uma corrupção da tradição. 
Mas “Jesus, alegria dos homens” sobreviveu e, naturalmente, 
ninguém mais sabe o nome do indignado clérigo, cuja menção 
sobrevive só no anedotário do ridículo. As tensões entre músicos 
e clérigos, entretanto, sobrevivem, pelo que se sabe. As 
explicações e pontos de vista dos músicos, conhecedores de 
seus assuntos, valem a pena de serem ouvidos acolhedoramente 
pelas autoridades religiosas, que também têm o que aprender, e 
aos músicos cabe baixarem o possível nível da vaidade, 
permanecerem conhecedores e dóceis aos objetivos da Liturgia e 
saberem também que, ao fim, o maior responsável pelo que 
ocorre dentro da Casa de Deus é a autoridade religiosa, que a 
Deus é esta autoridade que responde diretamente. Sendo nosso 
Deus, o Deus da Infinita Beleza, sua Casa deve locupletar-se de 
tanta Beleza quanta ao homem for possível, e é assim que os 
clérigos, em geral, se disciplinam para que pendengas 
desnecessárias não desestimulem os músicos, cuja presença 
dentro do Templo de Deus, em princípio, é altamente desejável.  
Quanto a Bach, hoje sabemos quem tinha razão. A arquitetura, a 
pintura, a escultura, a música, e todas as artes enfim, não têm 
lugar mais adequado para se alojarem que dentro da Casa de 
Deus. Todos estes, com tudo que é belo, BENVINDOS, então, à 
Casa de Deus!

A Polifonia de Bach, Händel
e do seu tempo - Século XVIII Meus irmãos; minhas irmãs.

Que bom, estarmos juntos, na Igreja de Cristo 
Jesus, vivendo a fraternidade entre irmãos; 
construindo o “Reino do Amor”!

A nossa Igreja é, e será sempre, uma Festa de 
Amor! Alegremo-nos e exultemos! Vivamos a Paz 
do Senhor!

Agora mesmo, estivemos em Festa! A Festa da 
Nossa PADROEIRA! Rendamos Graças, ao 
Senhor, por ter-nos dado como nossa Padroeira, a 
Mãe Amorosa; Maria Santíssima; Senhora da 
Assunção! 

É sempre “Festa”, vivermos a Igreja de Cristo 
Jesus! Principalmente neste mês de Agosto quando 
estamos escrevendo para vocês a nossa 
mensagem, aproveitando as comemorações da 
Excelsa Padroeira. Festa para nós, católicos, e festa 
para todos os cabo-frienses, porque a Virgem 
Senhora da Assunção é a Padroeira de todos.

Coincidentemente, estamos lembrando, no dia 
05 de Agosto, escrevíamos a nossa mensagem 
para os irmãos e irmãs da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento. Era a primeira sexta-feira do mês, dia 
da sua reunião mensal.  E, escrevíamos, 
exatamente, sobre a trajetória da vida de MARIA 
SANTÍSSIMA aqui nesta terra.

Encontramos na “Revista Brasil Cristão”, de 
Novembro de 2015, o seguinte comentário: 

“A Bíblia não nos oferece detalhes maiores 
sobre a vida de MARIA; sobre a sua existência aqui 
na terra; especialmente sobre sua infância”. Então, 
a Revista traz-nos a informação de que a “literatura 
cristã”, principalmente os “Livros Apócrifos” 
(explicando: são livros cuja autenticidade ainda não 
está comprovada). O Dicionário da nossa Língua 
Portuguesa, diz que são qualificativos que os 
católicos dão a todos os escritos de assuntos 
sagrados não incluídos pela Igreja no Cânon das 
Escrituras autênticas e divinamente inspiradas 
(Livros Apócrifos). Mas, se escritos foram, não os 
foram por acaso!

Então, essa “literatura cristã” apresenta com 
muitos detalhes, a vida da infância de Nossa 
Senhora. Diz: que, Maria, ainda pequena, com 
apenas três anos de idade, foi levada pelos pais, 
Joaquim e Ana para ser educada e com moradia no 
“Templo de Jerusalém”. Relata que o aposento de 
Maria, naquele Templo, era diferenciado das demais 
garotas que ali estudavam e moravam.

Diz, que todos os dias ela recebia a visita de um 
“Anjo” que lhe trazia comida do céu. (Qual comida? 
Não sabemos! Não encontramos nada explicando! 
Talvez, o sustento da Graça e da Força de Deus! 
Supomos)! 

Diz, que, permaneceu no Templo até os 15 anos, 
de onde saiu para conhecer e casar com Jose. Diz, 
que durante sua estada no Templo, seus pais 
faleceram, ficando ela órfão, logicamente, não se 
sabendo se tinha outros parentes. O que se sabia, é 
que, tinha uma profunda formação religiosa e um 
profundo conhecimento dos “Livros Sagrados da 
Bíblia”.

Diz, por fim, que quem cuidou da pequena 
MARIA, ao longo do tempo em que Ela passou no 

Templo, conseguiu transmitir à Ela os valores e o 
significado da Palavra de Deus, sobretudo, da 
preferência que Deus tem para com os mais 
humildes para a realização dos seus projetos.

Com certeza, tudo já determinado pelo Poder de 
Deus que já a preservava sem mácula do pecado, 
porque Ela já era a escolhida para ser a “Mãe do 
Salvador Jesus”.

Nós, católicos, a chamamos de “IMACULADA”, 
ou seja, toda pura; sem mancha; livre; inocente. Por 
isso, a “escolha” feita por Deus! Escolha da 
“Sabedoria Divina”! Não poderia ser uma “escolha” 
por acaso, mas, a de uma “Mulher Bendita”! 
“Bendita entre todas as mulheres”!

Assim, nós, católicos, procuramos homenageá-
la! A Festa da Padroeira, como ocorre todos os 
anos, também, uma forma reverenciá-la e de 
prestarmos nossa homenagem à Santíssima Mãe, 
nossa Padroeira, Senhora da Assunção, há 401 
anos a nos abençoar! Ano por ano, um fervoroso 
legado para nós católicos! Neste ano, as cerimônias 
religiosas foram cheias das bênçãos e das graças 
derramadas em benefício do Povo de Deus. Nas 
“novenas”, a cada dia, meditávamos sobre os 
temas, que lembravam os “méritos” de Nossa 
Senhora. Bem lembrados!

1. Mãe formadora, que pedíamos: ensinai-nos a 
assemelhar-nos a Jesus (primeiro dia). 2. Mulher 
sempre atenta à vontade de Deus e às 
necessidades dos homens (segundo dia). 3. Maria, 
a primeira a ser redimida (terceiro dia). 4. Maria no 
Céu revestida de sol, porque, na terra, revestida de 
obediência e humildade (quarto dia). 5. Maria, 
mestra no apostolado do silêncio (quinto dia). 6. 
Maria, Mãe de divina misericórdia (sexto dia). 7. 
Esposa fiel do Espírito Santo, filha exemplar de 
Sião, Mãe do Novo Homem: Ícone para a Família 
Cristã (sétimo dia). 8. Jovem Maria, paz inquietante 
(oitavo dia). 9. Maria, exemplo de confiança em 
Deus (nono dia). 

15 de Agosto. O Grande Dia! A “Santa Missa 
Solene” presidida pelo sempre amado Dom Alano 
Maria Pena, nosso Arcebispo Emérito, sempre 
lembrado pela Comunidade Católica Cabo-friense, 
porque aqui residiu por algum tempo e sempre 
presente e lembrado em nossas orações. A “Santa 
Missa Campal”, tarde festiva e de grande devoção, 
seguida da Procissão, com a Imagem ricamente 
ornamentada, e enfim, as festividades externas. 
Tudo feito com grande esmero e carinho. 

Este ano, a Festa foi patrocinada pela 
Comunidade Cabo-friense, e principalmente pelos 
irmãos e irmãs, abnegados (as) devotos (as) de 
Nossa Senhora. Foi uma demonstração de força; de 
unidade; de fraternidade, e acima de tudo, Amor 
Fervoroso à Nossa Mãe Santíssima! E, foi bom 
assim acontecer para medirmos a nossa 
capacidade e provarmos o nosso amor à “Mãe de 
Deus”, e “Mãe da Igreja”. Por tudo, Deus seja 
sempre louvado!

Amados e amadas: irmãos e irmãs em Cristo 
Jesus. 

Aqui ficamos, com este nosso relato, sem, 
contudo, neste mês, referirmo-nos à história do 
passado, nosso objetivo, o que prometemos para o 
próximo capítulo. Amém? Amém.  
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Aconteceu na Comunidade Divina Luz, em 
Araruama, de 29 e 31 de julho, o Acampamento 
Revolução Jesus da Região dos Lagos, cujo 
objetivo é levar os jovens à reflexão e conversão 
através de provas físicas. Uma experiência radical 
do amor de Deus, que contou com a participação 
de missionários da Canção Nova.

Apesar da grande estrutura que utiliza, o 
Acampamento RVJ tem se revelado altamente 
compensador para os grupos de oração e pastorais 
que assumem a sua concretização, pois tem alto 
impacto entre os jovens.

Na dinâmica do evento os jovens foram 
divididos em quatro grupos que se revezavam nos 

Notícias do Setor Juventude
Acampamento Revolução Jesus - Lagos

módulos – “A cada 
m ó d u l o  u m a 
experiência melhor 
q u e  a  o u t r a . . . 
Quero agradecer a 
t o d o s  p e l o 
e m p e n h o  e 
dedicação, tudo 
feito com muito 
amor por  nós”, 
disse Naiara Porto, 

“O módulo da 
misericórdia quer 
levar a cada irmão 

a possibilidade de um encontro com Deus, através 
da misericórdia... A situação que talvez eles estejam 
vivendo e não estejam entendendo,  nós queremos 
aprofundar e levar o próprio Deus a cada um deles. 
Agora, eles estão sendo preparados para fazerem 
esse encontro com Deus, através da confissão. 
Nós queremos que cada um deles possa se 
abraçar com o Deus da misericórdia”, explicou o 
Padre Evandro, Sacerdote da Comunidade Canção 
Nova.

“No módulo circuito, através da atividade física a 
gente trabalha vários obstáculos, nos fazendo 
refletir a nossa afetividade, a nossa sexualidade. 
Nesse desafio, Deus se mostra no lamaçal em que 
nos metemos, recordando que muitas vezes 
procuramos uma liberdade sem responsabilidade e 
acabamos caindo na libertinagem”, foi a conclusão 
a que chegou o Odimar, mais conhecido como Bill, 
há 3 anos na Canção Nova.

O módulo casa trata da dificuldade de diálogo 

na família, onde se percebe a grande dificuldade 
desses jovens no relacionamento com os pais, a 
dificuldade de dizer que ama. Então, há o 
testemunho de um casal sobre o relacionamento 
com os filhos, onde a convivência familiar é 
partilhada. Depois, em meio à oração vem o 
perdão, a emoção e a ação do Espírito Santo sobre 
eles. São todos convidados a entrar na casa e 
escrever nas paredes tudo o que estão sentindo, e 
através disso colocar pra fora os sentimentos ruins. 
Esse módulo da família é muito profundo, mexe 
com todos, mas o objetivo é fazê-los se libertar do 
peso que um dia foi uma briga de família, uma 
desavença, e fazê-los voltar para a família.

O  ú l t i m o 
módulo se chama 
Anazorpirem e 
s e g u n d o  A n a 
Fiúza, missionária 
da Canção Nova, 
é uma experiência 
f o r t e  c o m  o 
Espírito Santo e foi 
tirado do Ato dos 
A p ó s t o l o s , 
c a p í t u l o  9 ,  a 
p a s s a g e m  d e 
Saulo para Paulo, 

quando caminhando vendados e clamando pelo 
Espírito Santo, os participantes são instados a se 
livrarem da humanidade exacerbada, passando a 
enxergar o mundo de outra forma.

Emocionada, ao final do encontro, Carol 
Fernandes, de Cabo Frio, desabafou: “Irmãos, 
louvo e agradeço a Deus pelo dom da vida de cada 
um, pela vocação e ministério, pelo sim e a 
fidelidade no servir, obrigada por ofertarem sua 
vida em prol da evangelização e pela juventude. 
Creio que encerramos esse Acampamento RVJ  
Lagos certos de que toda luta e cansaço valeu a 
pena, pois foi possível contemplar no rosto de cada 
jovem o mover de Deus e agora temos a missão de 
interceder para que todos se mantenham firmes e 
perseverem... Estendo meu agradecimento e 
orações pelas Comunidades Divina Cruz e Canção 
N o v a  q u e  e s t i v e r a m  c o n o s c o  n e s s e 
Acampamento, obrigada por acreditarem na força 
da juventude e por lutar pela santidade dos jovens.” 

Ser igreja implica partilhar experiências. È uma grande alegria 
quando se tem a oportunidade de levar aos irmãos uma 
experiência boa que aproxima de Deus.
Aconteceu com o EAC – Cabo Frio nos dias 9 e 10 de julho, 
quando uma equipe de aproximadamente cem encontreiros, 
alguns veteranos, apel idados car inhosamente de 
“dinossauros”,  ligados à Paróquia de Nossa Senhora da 
Assunção, sob o comando dos tios Luciane Moura (Tia Lu) e 
Gilberto Júnior, ajudaram a promover o primeiro EAC da 
vizinha Arraial do Cabo, destinado à 49 adolescentes da 
Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, cujo pároco é o 
querido Padre Alex.
Uma Equipe de jovens e adultos de Arraial do Cabo, indicados 
por Padre Alex também trabalhou no evento  de olhos e 
ouvidos bem atentos, porque formarão o núcleo do EAC – 
Arraial do Cabo com a missão de promover os  futuros EACs 
naquela Paróquia.
O Primeiro EAC – Arraial do Cabo foi realizado no CIEP Cecilio 
Barros Pessoa, na Prainha, com a marca da alegria e 
espiritualidade que motiva e apaixona os jovens que fazem, 
trabalham e também os tios, que se renovam e se sentem 
extremamente agraciados pelo serviço prestado à Deus na 
evangelização dos jovens e adolescentes. O evento foi 
coroado com a Santa Missa realizada às 19h30mim de 
domingo, na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, para 
onde os jovens se dirigiram em alegre procissão pelas ruas, 
seguindo o tradicional “Trio Elétrico” e entoando animados 
cânticos de louvor a Jesus e saudação à Maria, sendo 
calorosamente recebidos pela comunidade paroquial e pelo 
Padre Alex, que vê no movimento um grande aliado para a 
evangelização dos adolescentes.

EAC Cabo Frio leva Encontro com Cristo
aos adolescentes de Arraial do Cabo

EAC

serviam. As primeiras Irmãs 
cuidavam dos pobres doentes 
em suas casas; mais tarde, 
assumiram o cuidado dos 
doentes nos hospitais e a 
educação das meninas pobres 
em escolas e das crianças 
abandonadas. Em seguida, 
assumiram o serviço aos 
galer ianos,  aos soldados 
feridos, aos idosos, aos doentes 
mentais e aos marginalizados; 
elas iam por toda parte e toda 
pessoa necessitada era alvo de 
seus cuidados.

Hoje, somos cerca de 16 mil 
Filhas da Caridade em 94 
países do mundo. Trabalhamos 
com os aborígenes na Austrália 
e  c o m  o s  i n d í g e n a s  n a 
A m a z ô n i a ;  o f e r e c e m o s 
acolhida e apoio às famílias de 
presidiários na Grã-Bretanha e 
ajudamos mulheres vítimas do 
tráfico de pessoas a refazer 
suas vidas na Nigéria; cuidamos 
e educamos pessoas com 
deficiência visual, intelectual e 
física em Friburgo e São Paulo, 
e alcançamos sucesso na 
prevenção da transmissão do 
vírus HIV da mãe para a criança 
em nossos hospitais,  em 
Moçambique e na República 
D e m o c r á t i c a  d o  C o n g o ; 
oferecemos abrigo aos irmãos 
que vivem nas ruas de Paris e 
Barcelona, e lutamos contra a 
mutilação genital feminina em 
aldeias da Tanzânia através de 

A Companhia das Filhas da 
C a r i d a d e  f o i  f u n d a d a , 
oficialmente, no dia 29 de 
novembro de 1633, em Paris. 
Seus Fundadores, São Vicente 
de Paulo, Patrono das Obras de 
Caridade, e Santa Luísa de 
Marillac, Padroeira das Obras 
Sociais, já trabalhavam juntos 
em benefício dos mais pobres e 
abandonados. Ele era padre, 
fundador da Congregação da 
Missão e das Confrarias da 
Caridade (grupos de senhoras 
que se organizavam para ajudar 
os pobres, hoje, Associação 
Internacional de Caridades), 
comprometido com a formação 
do clero e o serviço corporal e 
espiritual dos pobres. Ela era 
uma jovem viúva, com um filho, 
sensível ao sofrimento dos 
pobres que, a pedido do Pe. 
Vicente, não só tornou-se 
membro das Confrarias, mas 
passou a visitá-las procurando 
animar as senhoras em seu 
compromisso. 

As Filhas da Caridade eram 
d i f e r e n t e s  d e  o u t r a s 
Congregações religiosas da 
época, pois deveriam ir ao 
encontro dos pobres, vê-los em 
suas casas e, para isso, tinham 
que manter a mobilidade e a 
disponibilidade necessárias e 
viver no meio daqueles que 
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Ser Filha da Caridade é continuar a missão de Jesus Cristo

A propósito do dia do Padre, 
celebrado no dia 4 de agosto, 
data da festa de São João Maria 
Vianney, declarado pelo Papa 
Pio XI  “homem extraordinário e 
todo apostólico, padroeiro 
celeste de todos os párocos de 
Roma e do mundo católico”, 
agradecemos a Deus pela 
vocação do nosso pároco, o 
Padre Marcelo, que antes dos 16 
anos, quando foi trabalhar em 
um escritório de contabilidade, já 
sent ia  em seu coração o 
chamado vocacional.

O Padre Marcelo entrou no 
seminário São José aos 19 anos 
e foi ordenado sacerdote no dia 
11/12/1993, por Dom Carlos 
Alberto Navarro, na época, 
arcebispo de Niterói.

O seu amor pelo sacerdócio 
contagiou até mesmo o seu 
antigo vigário paroquial, Padre 
Alex, que levará consigo para 
sempre o seu exemplo de 
organização,  ser iedade e 
afetividade. -  “Pe. Marcelo é um 
amigo fraterno, um educador 
nato”, disse.

Padre Marcelo também é 
professor do seminário São 
José. “Estou ansioso em ter 
aulas com ele, pelas suas 
pregações, sei que irá fortificar a 
minha vocação”,  comenta 
Gabriel Barreto, seminarista, 

O “chamado” de cada um é 

Filhas da Caridade no Carmelo Hospital, Moçambique, referência em tratamentos de AIDS e Tuberculose 

de uma forma diferente. Viver e 
buscar aquilo que nos completa 
diante de Deus. Com padre 
Marcelo não foi diferente. “Indo a 
igreja, eu me colocava no lugar 
do padre no altar e me via 
celebrando a Missa”.  E continua 
– “A passagem no evangelho de 
são João diz: Não fostes vós que 
me escolhestes, mas Eu que vos 
escolhi a vós. Jo 15,16, esta 
palavra me marca muito”.

Padre Rafael Santana, ex-
aluno, disse o quanto admira a 
inteligência do Padre Marcelo. 
“É um sacerdote muito zeloso 
com as coisas da Igreja, e fazia 
questão de mostrar o quanto 
para ele é agradável ser padre”.

Com 23  anos  de  v ida 
sacerdotal,  padre Marcelo 
Chelles, vibra juventude quando 
fala de sacerdócio e vocação. 
Tem prazer em guiar seu povo, e 
com empenho e disciplina 
mostra como é fácil fazer a 
vontade de Deus, seja nas suas 
brilhantes homilias, nas aulas de 
Teologia e em todo lugar.  

Em uma homilia, Dom José 
Francisco disse que: “O bom 
pastor sabe morrer para que a 
ovelha viva. É chamado a ser um 
sinal divino, denunciando a 
destruição e o comodismo”.

A vocação se completa a 
cada celebração, a cada hóstia 
elevada aos céus por aqueles 
que foram escolhidos para guiar 
o seu povo.

Maria Lúcia Menezes

Padre Marcelo, um vocacionado
formação, aconselhamento e 
p r o t e ç ã o  d e  m e n i n a s  e 
mulheres. São Vicente dizia: “É 
preciso ter disposição de ir a 
todos os lugares aonde vos 
enviarem e mesmo de o pedir e 
dizer 'não sou daqui nem dali, 
mas de onde aprouver a Deus 
q u e  e u  e s t e j a ' .  F o s t e s 
escolhidas para estar assim à 
d i s p o s i ç ã o  d a  D i v i n a 
Providência”.

Pela fé sabemos que Deus 
nos espera em todos os que 
sofrem e, por isso, nenhuma 
miséria nos é estranha. A oração 
e  a  p a r t i c i p a ç ã o  n o s 
sacramentos alimentam e 
sustentam a entrega diária de 
nossas vidas, nossa fé e nossa 
esperança diante do sofrimento 
e do abandono dos pobres e da 
indiferença de muitos que 
poderiam ajudar e não o fazem. 
Vivendo em comunidade, 
partilhamos nossas alegrias e 
t r i s t e z a s  n a  m i s s ã o  e 
renovamos nossas forças e 
entusiasmo para servir os 
preferidos de Jesus: os pobres. 
Santa Luísa nos ensinava: 
“Sede muito afáveis e bondosas 
com vossos pobres. Sabeis que 
são nossos mestres a quem 
devemos amar com ternura e 
respeitar profundamente”. Os 
pobres são nossos mestres 
porque com eles Jesus se 
ident ificou  e  jun to  de les 
aprendemos a viver e valorizar o 
que é mais importante. 

Ser Filha da Caridade, 
segundo os Fundadores, é 
continuar a missão de Jesus 
Cristo: trabalhar continuamente 
pelo próximo, praticando o amor 
afetivo e efetivo e, assim, ajudá-
los a descobrir sua dignidade de 
filhos e filhas amados de Deus, 
ainda que o mundo lhes diga o 
contrário.

Para nos conhecer melhor:
 filles-de-la-charite.org

Irmã Carolina Mureb Santos
Filha da Caridade
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Momentos de alegria, de festa, de recolhimento, de 
oração. Como em toda Jornada Mundial da Juventude, 
a edição de 2016 não fugiu ao padrão e proporcionou 
aos participantes momentos para fazer uma 
experiência de fé e renovar o ardor dos jovens na fé em 
Jesus Cristo.
A pitada especial nessa Jornada ficou por conta do 
local onde foi realizada: Cracóvia, na Polônia, um país 
que “respira” a devoção à divina misericórdia e que 
pode praticamente sentir diariamente a presença de 
São João Paulo II, santo polonês que foi o idealizador 
da JMJ e grande propagador da devoção. Terra 
também de Santa Faustina, apóstola da misericórdia.
A misericórdia esteve no centro das reflexões, não só 
por estar no tema da Jornada – “Bem-aventurados os 
misericordiosos, pois alcançarão misericórdia”, mas 
também pelo Ano da Misericórdia instituído pelo Papa 
Francisco e em vigor desde 8 de dezembro do ano 
passado até 20 de novembro desse ano.

O Papa Francisco participou na quinta-feira, 28, da 
cerimônia de acolhida dos jovens da Jornada Mundial 
da Juventude, em curso em Cracóvia. Com sua típica 
simplicidade, foi de trem que ele se deslocou até o 
Parque Blonia, local do encontro.
Três jovens foram escolhidos para fazer uma breve 
saudação ao Papa: uma jovem asiática, uma do leste 
europeu e uma brasileira. Como presente, os jovens 
entregaram ao Papa um “kit do peregrino”.
Em sua mensagem o Santo Padre disse que fica triste 
quando encontra jovens que parecem “aposentados” 
antes do tempo, jovens que desistiram antes do jogo, 
que caminham com o rosto triste, como se a vida não 
tivesse valor. Esses são jovens “chateados” e “chatos”, 
disse, que correram atrás de vendedores de “falsas 
ilusões” e tiveram roubado o melhor de si. “Peçamos 
ao Senhor: lançai-nos na aventura da misericórdia! 
Lançai-nos na aventura de construir pontes e derrubar 
muros, lançai-nos na aventura de socorrer o pobre (…) 
Queremos acolher-Vos nesta Jornada Mundial da 
Juventude, queremos afirmar que a vida é plena 
quando é vivida a partir da misericórdia; esta é a parte 
melhor que nunca nos será tirada”.

“A paralisia faz-nos perder o gosto de desfrutar do 
encontro, da amizade, o gosto de sonhar juntos, de 
caminhar com os outros”.
Mas, para o Papa, há outra paralisia ainda mais 
perigosa e difícil de identificar: a paralisia que brota 
quando se confunde a felicidade com um sofá! “Sim, 
julgar que, para ser felizes, temos necessidade de um 
bom sofá”. Queridos jovens, não viemos ao mundo 
para “vegetar”, para transcorrer comodamente os dias, 
para fazer da vida um sofá que nos adormeça; pelo 
contrário, viemos com outra finalidade, para deixar 
uma marca. É muito triste passar pela vida sem deixar 
uma marca. Mas, quando escolhemos a comodidade, 
confundindo felicidade com consumo, então o preço 
que pagamos é muito, mas muito caro: perdemos a 
liberdade”, completou.

Melhores momentos da Jornada Mundial da Juventude - 2016,  com o Papa Francisco

Missa dá início à JMJ 2016
com mais de 200 mil jovens

A Missa de abertura da Jornada Mundial da Juventude 
2016 na terça-feira, 26, deu início ao maior evento da 
juventude católica mundial. A celebração foi presidida 
pelo arcebispo da Cracóvia, Cardeal Stanislaw Dziwisz, 
e reuniu mais de 200 mil jovens.
Antes do início da Missa, o Cardeal acolheu a todos os 
jovens provenientes de várias partes do mundo. “Bem-
vindos à cidade de Karol Wojtyła – São João Paulo II. 
Nesta cidade ele cresceu para servir à Igreja, daqui 
partiu para percorrer os caminhos do mundo inteiro, 
para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo”. 

Papa: “Fico triste quando
jovens parecem aposentados”

Na via sacra, um convite ao serviço
No dia 29, as meditações da Via-Sacra aconteceram 
em torno das 14 obras de misericórdia (corporais e 
espirituais) recomendadas pela Igreja, especialmente 
neste Ano Santo da Misericórdia. Cada estação foi 
ilustrada por um vídeo que mostrava obras de 
misericórdia sendo praticadas na sociedade. 
Segundo o Papa, a credibilidade de cristãos é posta 
em jogo no acolhimento da pessoa marginalizada que 
está ferida no corpo, e no acolhimento do pecador que 
está ferido na alma. “Se alguém, que se diz cristão, 
não vive para servir, não serve para viver. 

Papa: “Não confundam
felicidade com um sofá”

Missa de encerramento reúne 
cerca de 2 milhões de jovens

Na conclusão da homilia o Papa recordou aos jovens 
as palavras de Jesus a Zaqueu: “desce depressa, pois 
hoje tenho de ficar em tua casa”. Hoje, esse convite é 
dirigido aos jovens. “A JMJ começa hoje e continua 
amanhã, em casa, porque é lá que Jesus te quer 
encontrar a partir de agora. O Senhor não quer ficar 
apenas nesta bela cidade ou em belas recordações, 
mas deseja ir a tua casa”, disse, acrescentando que 
Jesus quer fazer parte dos “contatos” e “chats” dos 
jovens todos os dias.
Francisco lembrou aos jovens que a memória de Deus 
não é um disco rígido que grava e armazena os dados, 
mas um coração rico de compaixão, que quer eliminar 
todos os vestígios do mal. “Tentemos, também nós 
agora, imitar a memória fiel de Deus e guardar o bem 
que recebemos nestes dias”.

 

A T E N Ç Ã O

Favor enviar a agenda e 
notícias de sua Pastoral 
ou Movimento até o dia 20 
d e  c a d a  m ê s ,  p a r a 
publicação no seu

Senhores Coordenadores:

Jornal Sal e Luz
e-mail: saleluzedicao@gmail.com
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Venha participar da Santa Missa Votiva ao Espírito Santo,
toda primeira 5ª-feira do mês, às 19h, na Matriz Auxiliar.

O calor forte dos últimos dias só faz lembrar que ainda estamos 
em campanha para a instalação do ar-condicionado, na 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 
depósito identificado. 
Quem já terminou o carnê e deseja renová-lo, poderá fazer na 
secretaria paroquial ou na igreja, após as missas do fim de 
semana.
E para se tornar um novo colaborador, tanto com o carnê, 
quanto com as doações espontâneas, basta fazer a doação 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:  secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br
Tels.: 2643-0082 / 98811-7023

Contamos com sua contribuição!

Que calor ! 

Ar Condicionado
Participe da campanha do

Venha participar dos Grupos de Oração na Igreja Matriz e nas Capelas:
RENASCER EM CRISTO - Matriz Histórica - 2ª feira às 19h30min; 
BOA SEMENTE - Capela de São Pedro, Gamboa - 2ª feira às 19h30min; 
SANTA CLARA - Capela de Santa Clara, Jacaré - 4ª feira às 19h30min;
AMOR DIVINO - Capela de São José, Peró - 4ª feira às 19h30min.

Inscrições para o Batismo
 - Matriz Histórica: 2ª feira de 9h às12h e de 
14h às 17h.
- Comunidade Santa Clara: 2ª feira às 
18h30min.
- Comunidade São José: sábado de 
9h30min às 11h30min.
- Comunidade São Pedro: 2ªfeira às 19h; 
sábado de 9h às 11h; e de 13h às 16h.
Se por um lado, os Pais são um dom de Deus 
para a criança, os Padrinhos, por outro, 
devem merecer cuidadosa atenção na 
escolha, pois, junto com os Pais, eles são 
auxiliadores e modelos na educação da Fé.
Pelo Batismo o homem conquista um lugar no 
Povo de Deus e começa a fazer parte de uma 
família: A IGREJA.

Notícias

Pastoral
do

Batismo 

RCC
Notícias

Dízimo e Oferta são gestos concretos de Partilha. Dízimo é a 
forma mais simples para nós vivermos a Partilha hoje. Deus não 
nos pede para vendermos todos os bens, mas a devolução de 
uma pequena parte dos bens que Ele próprio coloca em nossas 
mãos, em forma de Dízimo, para  as  necessidades  dos  irmãos 
e  para proporcionar à Igreja condições de  realizar a sua  missão  
nas  dimensões: Religiosa, Social e Missionária.

A Partilha torna-se, assim, uma dimensão da Igreja de Cristo. 
Assim como não pode haver Igreja  verdadeira sem   fidelidade  
aos  Pastores,   ou  sem  oração, também não pode  haver  
Igreja sem Partilha vivida entre irmãos.

“O Dízimo nos ensina a repartir o que temos, assim 
encontramos a paz e a felicidade”. Seja Dizimista!

Pastoral do Dízimo
Notícias

Igreja
Comunidade
PartilhaChico Sampaio

A Pastoral Familiar convida todos os 
paroquianos e suas famílias a para juntos 
comemorarem a Semana Nacional da 
Família.
Teremos em nossa paróquia um final de 
semana com as seguintes atividades:
Dia 26 de agosto - sexta-feira: Terço 
luminoso. Concentração  às 20h, na praça 
Porto Rocha iremos até o Convento;
Dia 27 de agosto - Sábado: Barzinho da 
Família. Após a Santa Missa, na Cantina da 
Igreja teremos música, diversos caldos e 
doces.
Dia 28 de agosto - Domingo: Às 20h, Santa 
missa em Ação de Graças pelas Famílias.

Semana Nacional da Família

Notícias

Pastoral
Familiar

Local:

Casa de Maria
Valor:

R$20,00 (média)

Foto: Vânia Maria

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: De segunda à Sábado às 9h30min.
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: 
quintas-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; 
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 Vicent inos 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:

Rádio
Ave Maria

87,9

E m  s i n t o n i a  c o m
o  A m o r  d e  D e u s

http://secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br
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Av. Assunção, 436 - São Bento - Cabo Frio
(22) 2644-1295 / (22) 99971-5713 / (21) 99865-4010

ConsultasFlorais
Conheça o que os florais

podem fazer pelo seu bem-estar!

Daisy Nazaré de Miranda Andrade
CRT 42.509 - Terapeuta Holística | e-mail: nazareandrade@uol.com.br

Consultas

Começou no sábado, dia 6 de agosto, a 
novena de Nossa Senhora da Assunção, 
com  a  cu idadosa  ope ração  de 
t ransladação da imagem quatro 
centenária, que foi descida do altar-mor 
da Matriz Histórica e foi lindamente 
ornamentada pela legionárias da Legião 
de Maria, antes de ser levada em 
procissão para o altar da Matriz Auxiliar. 
"Me sinto privilegiado em ajudar todos a 
descer a imagem de Nossa Mãezinha 
que está sempre intercedendo por cada 
um nós. É um trabalho árduo, mas 
gratificante" - diz Edgar Torres, Provedor 

d a  I r m a n d a d e  d o  S a n t í s s i m o 
Sacramento.  
Muitos paroquianos acompanharam 
emocionados a procissão e início da 
novena, vestidos com as camisas dos 
movimentos e pastorais que participam. 
Com cânticos e hinos em honra à Maria 
Santíssima, a  solene procissão festiva foi 
precedida das crianças vestidas de anjo, 
seguidas por todos os coroinhas, 
ministros, acólitos, diáconos e os 
sacerdotes até a colocação da imagem de 
Nossa Senhora da Assunção no altar da 
Matriz Auxiliar, onde foi venerada por 
nove dias de oração na novena que 
aconteceu todas as noites, depois das 
Santas Missas, até o dia 14. 

A julgar pela reação animada do grande 
público presente, a Paróquia acertou em 
cheio na escolha dos shows programados 
para a Praça Porto Rocha nos festejos da 
Padroeira de Cabo Frio. 
No primeiro dia da festa externa, a sexta-
feira, dia 12, se apresentaram as crianças 
que cantaram e encantaram o Brasil no 
programa “The Voice Kids” da Rede 
Globo.  Vi tór ia  Lopes  e  os  seus 
convidados, Mari  Cardoso, Felipe 
Adetohunbo, Daniel Henrique, Julia 
Ferreira e Biel Sava brindaram o público 
com um grande show.
Encerrando a noite, apresentou-se o 
cantor cabofriense Oswaldo Guimarães, 
que recriou as canções do seu show 
“Canta Brasil”, colocando todos para 
dançar no início da madrugada.
No Sábado à noite, o DJ John agitou o 
público, até a praça ficar pequena para o 
animado baile do popular Elymar Santos, 
que incendiou a platéia com os seus 
grandes sucessos. 
No domingo, dia 14, a festa na praça 
começou às 9h30min com o Passeio 
Ciclístico da Padroeira, iniciativa da 
Paróquia apoiada pelo Grupo “Bike Night 
Cabo Frio”, do qual participaram cerca de 
250 ciclistas, e arrecadou alimentos que 
serão distribuídos aos mais necessitados. 
Ainda no domingo, o público acompanhou 
a encenação teatral do Grupo Garra, e a 
Praça Porto Rocha logo ficou lotada para o 
tradicional almoço da Padroeira, onde 
famílias inteiras se reuniram para 
comemorar  o  d ia  dos  pais   em 
comunidade, ocasião em que foram 
vendidas cerca de duas mil refeições nas 
barracas strogonoff e de churrasco. 
Durante o almoço, a boa música ficou por 
conta do cantor Jero, e o público não 
arredou o pé da praça até o Show de 
Prêmios, e o bingo, com sorteios de  
bicicleta, forno micro-ondas, tablet, ar-
condicionado e  TV 50 polegadas.
A Santa Missa das 18h foi celebrada Dom 
José Francisco, Arcebispo de Niterói. Ao 
fina l  da  M issa ,  as  men inas  do 

Festa dos 401 anos da Padroeira irmana e emociona a comunidade paroquial
Procissão e Novena dão início à Festa da Padroeira

Foto: Rubens Campos
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As Famílias lotaram a Praça para o Almoço da Padroeira e o Show de Prêmios 

Rubens Campos

Festa externa com grandes shows na Praça Porto Rocha Catecumenato  coroaram Nossa Senhora, 
em cerimônia que emocionou a todos.
À noite, a festa na praça foi embalada pela 
cantora romântica Juliana Feliciano, e em 
seguida, por Léo Parazi, trazendo o 
melhor do sertanejo universitário.
Na segunda-feira, dia de Nossa Senhora 
da Assunção, a programação começou às 
10h30min com a Santa Missa Solene 
celebrada por Dom Alano Maria Pena, 
Arcebispo Emérito de Niterói, na Matriz 
Auxiliar. No fim da tarde às 16h, houve a 
Santa Missa seguida de procissão 
luminosa e a entrada triunfal da imagem 
da Padroeira na Matriz Histórica, 
encerrando os festejos religiosos. 
Contudo, na Praça Porto Rocha ainda 
havia disposição e animação para os 
shows das bandas católicas Tocando a 
Face e Som da Graça, que tocaram  
louvores em honra de Nossa Senhora, 
enquanto nas barracas os produtos 
vendidos iam se esgotando, numa 
demonstração do sucesso estrondoso da 
festa de 401 anos da Padroeira.
As noites de clima ameno contribuíram 
para o sucesso dos 4 dias de festa. Nas 
barracas montadas em torno da praça, 
todas as noites os paroquianos vendiam 
variados e deliciosos quitutes, salgados e 
doces, além de bebidas, em harmonioso 
revezamento das pastorais e movimentos 
da Paróquia, trabalhando nas barracas, na 
cozinha; na montagem e desmontagem 
de barracas, bem como, no transporte, 
reposição e controle das mercadorias. O 
trabalho duro, contudo, foi largamente 
recompensado pela alegria incomparável 
de servir à Igreja de Cristo e em honra da 
nossa Mãe querida.  
Muito feliz pelo resultado do trabalho 
realizado, o Padre Marcelo Chelles, 
deixou aos fiéis esta mensagem: 
“Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas! 
Venho agradecer a vocês o empenho e 
dedicação com que conduziram esses 
dias de trabalho nas barracas das 
Pastorais. Alegro-me porque vejo na ação 
de vocês o entendimento de que somos 
uma comunidade e que só com a 
participação de todos as coisas podem 
funcionar. Enfim, muito obrigado a todos!”

Imagens da Festa da Padroeira:
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Seminário Missionário Redemptoris Mater, em Brasília.
Cláudia, mãe de Danilo Felipe, conta que desde 
pequeno, ao frequentar as missas, o filho costumava 
admirar com atenção o trabalho de quem estava à frente 
do altar e a postura de cada um que participava da missa. 
“Quando entrou para a catequese, Danilo passou a se 
interessar cada vez mais e participou várias vezes como 
Jesus no grupo GARRA e, nas festas juninas na escola, 
era sempre o escolhido para ser o padre”.
A família não recebeu com tanta surpresa a notícia de 
sua ida para o Seminário. Cláudia diz que como Danilo 
sempre falou que gostaria de ser padre, foi como se 
estivesse preparando a família, deixando clara a sua 
opção religiosa. “Estávamos tão acostumados a ver e 
acompanhar tudo que ele fazia, desde as apresentações 
até as responsabilidades dentro da Igreja, que, quando 
veio a notícia, já estávamos esperando”.
Como em toda família de vocacionados, a saudade 
nunca passa. “Mesmo sabendo que está tudo bem, 
sentimos falta de sua presença no dia-a-dia. No entanto, 
temos que respeitar sua opção e tentar administrar a 
saudade”, conta Cláudia, que fala com o filho nos fins de 
semana, entendendo, também, que Danilo "é membro de 
outra família que também precisa dele".
Para as famílias que são escolhidas, a mãe de Danilo 
deixa um recado: “Se é uma escolha de vida, deixe seu 
filho seguir o que toca seu coração. Converse para saber 
se é isso mesmo que ele quer, pois muitas mudanças irão 
acontecer e o mais importante é que tudo na vida é uma 
experiência, por isso, é melhor parar no meio do caminho 
quando for preciso do que seguir em frente e não poder 
andar de cabeça erguida. Aí, se for mesmo sua vocação: 
PARABÉNS! Sua família é mais que abençoada”.
Lucineia e Almir, pais de Patrick Azeredo, contam que 
seus primeiros passos foram em uma Igreja Evangélica. 
“Meu cunhado, que é pastor, sempre o levava aos 
domingos à escola dominical e ao culto à noite e, por 
conta disso, Patrick dizia que também queria ser pastor”.
 Mais tarde, quando foi morar com seus avós, Patrick teve 
o primeiro contato com a Igreja Católica. “Ele foi à missa 
pela primeira vez com sua avó no dia 14 de agosto e, 
durante a homilia, Padre João Luis contou a história de 
São Tarcísio. Ao chegar em casa, Patrick pediu para ser 

coroinha. Atendendo ao seu pedido, minha sogra o 
colocou na catequese, o que fez com que aos poucos, 
fosse se dedicando cada vez mais à Igreja”.
Para seus pais, Deus o chamava e, com o tempo, Patrick 
descobriu para qual rebanho era chamado a ser pastor. 
“Já estávamos preparados, sabíamos que em algum 
momento ele ia partir, para seguir seu sonho. No começo, 
foi difícil, pois é o nosso único filho, e nosso sonho é que 
eles cresçam e nos deem netos, e quando falávamos isso 
para ele, respondia rindo, dizendo para adotarmos ou não 
nos preocuparmos, pois a família dele ia ser bem grande”.
A distância e a saudade também foram motivo de 
preocupação. Esse ano, pela primeira vez, Lucineia e 
Almir foram visitá-lo em Brasília e contam que ficaram 
felizes por ver o filho feliz. Apesar de afirmarem que não 
desejavam esse futuro para Patrick, os dois dizem que “os 
filhos não são nossos, mas de Deus e, por isso, 
precisamos confiar e deixá-los seguir o seu caminho”.
Para Lucineia e Almir, “se Deus realmente chama nossos 
filhos, não podemos impedir. Com o tempo, percebemos 
que o apoio da família fortalece muito a caminhada dos 
vocacionados, então, se um dia Deus chamar seu filho ou 
filha para seguir a vida religiosa, dê o seu apoio, pois isso 
é importante para ajudá-los em sua caminhada”.
Lucas Christovão Moreira é mais um jovem cabofriense 
que, em fevereiro deste ano, disse “sim” ao chamado de 
Deus e foi iniciar seus estudos no Seminário São José, em 
Niterói, cursando o primeiro ano, chamado propedêutico, 
na unidade localizada em Tanguá.
Seus pais, Marinelli Christovão e Mário Flávio Moreira, 
contam que tudo começou quando os dois foram 
chamados para fazer o Encontro de Casais com Cristo. 
“Lucas tinha apenas sete anos e ficou muito feliz com o 
nosso sim. Ajudou a preparar nossa chegada, 
participando de tudo com muita alegria”.
Apesar de participar da igreja desde pequeno, Marinelli e 
Mário Flávio não perceberam de imediato a vocação do 
filho pois, segundo eles, Lucas gostava de tudo quando 
criança, desde acompanhar os blocos de carnaval às 
festas de samba, sem nunca deixar de buscar a igreja.
Aos onze anos, quando já não tinha seus avós maternos, 
que eram seus companheiros nas procissões religiosas, 
Lucas iniciou os encontros de Coroinhas, função que 

sempre exerceu com muito zelo e cuidado.
Por viverem com o filho toda essa trajetória, Marinelli e 
Mário Flávio aprenderam a entender e a ajudar Lucas na 
descoberta da sua vocação. Os dois contam que o início 
foi difícil. “Para nós, família, pais e irmã, não foi fácil, ainda 
não é tão fácil. Fica a saudade da convivência do dia a 
dia, mas também sentimos alegria e paz ao vê-lo tão feliz 
e empenhado em viver esse chamado”.
Marinelli e Mário Flávio se recordam das palavras de 
Padre Marcelo Chelles, Pároco de nossa cidade, na 
missa de envio de Lucas: “Isso é um namoro e, como tal, 
não sabemos aonde vai dar. Mas é o caminho com Deus”.
Aos pais dos jovens que também estão vivendo esse 
momento de escolha, Marinelli e Mário Flávio deixam seu 
recado: “Como família, sabemos a importância do apoio 
às escolhas dos filhos e, nesse caso em particular, 
sabemos que não é uma simples escolha, mas sim, o ser 
escolhido. O coração aperta, os passos travam, mas vem 
uma força maior que vai acalmando e ajudando a 
caminhar, junto com uma alegria e uma coragem que não 
são nossas, não estamos sozinhos”.
Além de todos os jovens cabofrienses citados acima, 
nossa cidade também se alegra pelo chamado e pelo sim 
de Thiago Assad, Nara Bessa, Gabrielle Sanchotene, 
Wendel e Lívia, missionários da Comunidade Canção 
Nova; Marcos Lopes, missionário da Comunidade 
Shalom; Frei Jerry, atualmente na Sede Nacional da 
Ordem das Carmelitas, em Mogi das Cruzes; Padre 
Antonio, da Paróquia de São Pedro e São Paulo, em 
Unamar e Capelão da Capela de Santa Izabel; Padre 
Luizinho, da Diocese de Nova Friburgo; Padre Angelo 
Melo; Irmã Rosilda, Franciscana do Sagrado Coração de 
Jesus; Irmã Kerlúcia, da Capela dos Santos Anjos 
Custódios, na Praia do Siqueira; o jovem Túlio, do 
Movimento de Cursilhos de Cristandade, que está na 
Congregação dos Vicentinos, em Belo Horizonte e 
nossos Diáconos Permanentes, Arildo e Arley.
Que todos os fiéis se unam em oração para rezar pelas 
vocações, cumprindo o mandato de Jesus: “Pedi ao 
Senhor da Messe que mande operários para a Sua vinha 
(Mt 9,38), para que mais jovens descubram a beleza da 
vida cristã, dizendo “sim” ao chamado que Deus faz para 
as diversas vocações em nossa igreja.

É tempo de celebrar as vocações em nossa comunidade 
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No Brasil, o mês de agosto é dedicado às “Vocações”. 
Instituído em 1981 pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), tem por objetivo estimular a reflexão e a 
oração por todas as categorias de vocações da vida 
cristã, além de alimentar a consciência vocacional e 
despertar todos os cristãos para suas responsabilidades 
na Igreja.
O termo vocação vem do latim “vocare”, que significa 
chamar. Todos nós somos vocacionados, chamados por 
Deus à santidade. E a resposta a esse chamado de Deus  
a cada um é dada através de vocações específicas.
O primeiro domingo de agosto é dedicado ao ministério 
ordenado – bispos, padres e diáconos. Essa 
comemoração se deve ao fato de celebrarmos o dia do 
Santo Cura d´Ars, São João Maria Vianney, patrono dos 
padres, no dia 04 de agosto e, no dia 10 de agosto, São 
Lourenço, diácono e mártir, patrono dos diáconos.
 No segundo domingo celebramos o dia dos Pais. 
Dedicado à vocação matrimonial, comemoramos 
também a Semana Nacional da Família. Junto com a 
esposa, o pai tem a missão de levar os filhos a Deus por 
meio da oração, ensinamento e vivência do Evangelho. A 
família é um verdadeiro “Santuário de Vida”.
No terceiro domingo recordamos a vocação à vida 
consagrada: religiosos, religiosas, consagrados e 
consagradas nos vários institutos e comunidades da vida 
apostólica e também, nas novas comunidades, 
motivados pela Assunção de Maria ao Céu, modelo de 
todos aqueles que dizem sim e se entregam totalmente 
ao chamado de Deus.
O quarto domingo de agosto é dedicado aos catequistas 
e a todos os cristãos leigos, tanto pela sua presença no 
seio da Igreja, quanto pelo seu testemunho nos vários 
ambientes de trabalho e vida. Todos nós nos recordamos 
com carinho e gratidão dos nossos catequistas!
No quinto e último domingo do mês recordamos todos os 
ministérios leigos. Na Igreja, louvamos a Deus por todas 
as vocações e, especialmente aqui, na Paróquia de 
Nossa Senhora da Assunção, percebemos a mão e a voz 
de Deus, nas muitas vocações que comemoramos.

E para celebrar as diversas vocações que brotaram em 
nossa comunidade paroquial, o Jornal Sal e Luz preparou 
uma matéria especial para contar um pouco da história de 
cada um.
Eliete Dahan dos Santos e Jenner Antonio dos Santos, 
pais dos padres gêmeos Wallace e Wellington, contam 
que os dois foram educados nos caminhos de Deus e, 
quando crianças, participavam da igreja sempre 
acompanhados por eles, mas que nunca perceberam nos 
irmãos qualquer sinal de vocação religiosa. Segundo 
Eliete, Padre Wallace dizia que queria ser piloto de avião e 
Padre Wellington sonhava em ser militar.
O chamado à vida sacerdotal aconteceu por volta dos 16 
anos, quando os irmãos estavam terminando o Ensino 
Médio. Seus pais receberam a notícia com muita alegria. 
“Para mim, foi uma surpresa muito bonita, senti que era 
Deus nos presenteando com esse chamado”, conta 
Eliete, que também destaca a importância que a 
catequista dos dois teve nessa trajetória vocacional. “A 
semente foi bem lançada”, diz.
Padres Wallace e Wellington sempre participaram 
ativamente das atividades da Igreja. Apesar de serem 
jovens e de fazerem coisas próprias aos jovens, sempre 
colocaram Deus em primeiro lugar, por isso, seus pais 
contam que não se surpreenderam quando Padre João 
Luís, Pároco da nossa igreja na época, os visitou 
participando a decisão deles. “Padre João Luís foi o 
primeiro a saber. Lembro que Jenner disse a eles: “Isto é 
o que vocês querem? Felizes são vocês que escolheram 
a melhor parte e esta não lhes será tirada”.
Apesar da distância que a vida sacerdotal impõe, o casal 
entende que os Padres Wallace e Wellington têm muitas 
responsabilidades e enfrentam muitos desafios, que os 
fazem ficar mais orantes. “Terço na mão e joelho no chão. 
Deus me fez uma mãe peregrina, ajudando a um e a 
outro, pois ser mãe de dois filhos padres é uma dádiva e, 
por essa razão, me tornei um pouco mãe de todos os 
sacerdotes”, conta Eliete.
Eliete e Jenner consideram seus filhos um “dom de 
Deus”. “O sim de meus filhos fez com que eles se 
tornassem um reflexo de Deus para nós e para toda a 
humanidade. Deus seja louvado por essa oportunidade, e 
que você, amado leitor, possa confiar e entregar a sua 

vida e a de toda a sua família, especialmente a de seus 
filhos, que não são seus, mas de Deus, nas mãos 
Daquele que tudo pode e cuja fidelidade é para sempre”.
Wallace e Wellington Dahan dos Santos entraram para o 
Seminário São José, em Niterói, no dia 15/02/1991, e no 
dia 29/06/1998 foram ordenados sacerdotes para 
sempre. Daquele momento em diante, passaram a ser 
chamados de Padre Wallace e Padre Wellington.
Irmã Carolina Mureb teve uma adolescência igual a de 
tantas outras jovens. De família cabofriense tradicional e 
católica, também surpreendeu seus pais quando decidiu 
seguir a vocação religiosa. “Apesar de Carolina ter feito a 
Primeira Comunhão com apenas oito anos e estar 
sempre inserida nos movimentos da Igreja, foi com 
surpresa que recebemos a notícia”, conta sua mãe, 
Dorinha Mureb.
Dorinha e Darcy, pais de Irmã Carolina, contam que aos 
15 anos, já com Padre João Luís em Cabo Frio, a freira foi 
coordenadora do EAC por cerca de dois anos e foi 
durante um dos retiros que confirmou sua vocação. 
”Apesar do susto inicial, por sermos uma família 
tradicionalmente católica, acolhemos o chamado que 
Deus fez à nossa filha”.
As restrições e a distância que a vida religiosa impõe a 
todos os vocacionados foi superada pela família de Irmã 
Carolina. “Atualmente, entendemos que as restrições são 
necessárias para o amadurecimento de sua vocação”, 
diz Dorinha Mureb.
Para os pais de Irmã Carolina, toda família deve aceitar e 
apoiar os jovens que são chamados por Deus à vida 
sacerdotal ou religiosa pois, para eles, é motivo de 
orgulho e de alegria saber que Irmã Carolina foi escolhida 
por Deus para servir aos pobres.
Carolina foi para o Colégio Santa Izabel, em Petrópolis, 
em 1994, onde fez seu postulado, ingressando na Ordem 
Filhas da Caridade São Vicente de Paulo. Atualmente, 
Irmã Carolina é Irmã Servente no Instituto Padre Chico, 
em São Paulo, escola gratuita para cegos, que também 
atende crianças, e se mantém graças às doações que 
recebe.
Danilo Felipe é outro jovem cabofriense que foi chamado 
a seguir sua vocação sacerdotal. Junto com Patrick 
Azeredo, também de nossa cidade, está estudando no 

Agosto é o mês das vocações, do chamado de Deus.                       

Deborah Campos e Laura Azevedo
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PARÓQUIA EM MOVIMENTO

Nos dias 23 e 30 de julho foi 
realizada na Matriz Auxiliar, a 
apresentação dos Introdutores 
às famílias das crianças da 
Pré-Catequese. O Introdutor é 
um amigo que, vai ajudar o 

catequizando a caminhar na 
fé e estabelecer uma relação 
pessoal com Deus através da 
oração. O Introdutor será o 
semeador que vai preparar o 
terreno para que a semente 
da fé possa florescer e dar 
frutos.

Envio dos Introdutores às Famílias
das Crianças da Pré-Catequese

Notícias Catequese

Participar da JMJ2016 foi mais que a realização de um sonho, foi 
uma indescritível experiência de fé, de ser igreja católica, de me 
lançar nos braços misericordiosos do Pai e me deixar ser guiada 
por Ele.
Durante três anos sonhei e planejei essa peregrinação, junto 
com outros irmãos paroquianos. Enfrentamos diversas 
dificuldades, mas não deixamos de confiar na providência de 
Deus, pois sabemos que só a nossa vontade não basta. Nossas 
orações e adorações aumentavam à medida que a data do 
embarque se aproximava, e lá, na Polônia, não foi diferente.
Fomos acolhidos com tanto amor e dedicação que a sede de 
rezar e agradecer só aumentava, e a intimidade com Deus 
crescia, se manifestando como eu jamais havia sentido. As 
diferenças culturais não dificultam nossa comunicação ou nosso 
convívio, pois nos amamos como deveria ser sempre como 
irmãos, filhos do mesmo Pai.
Para mim, uma das maravilhas da JMJ é isso, oferecer e 
desfrutar desse amor fraterno entre irmãos de diferentes nações, 
unidos pela fé e com sede de espalhar os ensinamentos de 
Cristo pelo mundo.
Estar diante do Santo Padre, o Papa Francisco, testemunhar sua 
simplicidade e ouvir suas homilias, também foi encorajador e 
fortificante para minha vida, momentos de muita alegria.
Foram dias intensos com visitas à igrejas, santuários, 
catequeses, missas, adorações, etc. Muito me foi dado e voltei 
com a necessidade de retribuir tantas maravilhas recebidas. 
Sinto-me mais forte e preparada pra fazer mais a vontade de 
Deus que a minha.

JMJ 2016, uma jornada 
de fé e amor fraterno

Silvia Rohem Goulart
Carlos Alberto Assis Este trabalho visa oferecer 

uma contribuição pragmática 
p a r a  a  f o r m a ç ã o  e 
desenvolvimento de uma 
comunidade catequét ica 
i n s p i r a d a  n o  R i t u a l  d e 
Iniciação Cristã de Adultos 
(R.I.C.A.).

Acontecerá no dia 18 de setembro, de 8h às 
16h, no Ginásio Poliesportivo, em Cabo Frio, a 3ª 
Edição da Bienal do Livro Católico, um grande 
evento da nossa Igreja, organizado pela 
Arquidiocese de Niterói. As duas primeiras 
bienais aconteceram em 2012 no Rincão do 
Senhor, em São Gonçalo, e em 2014, em 
Itaboraí, e ambas foram um grande sucesso de 
público.

O Tema da Bienal será “Misericordiosos como 
o Pai”; o lema será “Meu Pai, pequei contra o céu 
e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu 
filho” (Lc 15,21-22). 

Os objetivos gerais são a comemoração do 
mês da bíblia, bem como, a valorização da leitura 
de livros católicos. Já os objetivos específicos, a 
apresentação de experiências bem sucedidas na 
Iniciação Cristã, a divulgação de trabalhos e 
materiais produzidos por catequistas e um dia de 
confraternização para catequistas, familiares e 
catequizandos.

A intensa programação da Bienal prevê a 
realização de Oficinas: Família – Amoris Laetitia; 
contação de h is tór ias;  ar te,  música e 
dramatização; além de exposições durante todo 
o dia, com maquetes, mosaicos, livros sobre a 
misericórdia e os Padres da Igreja ; contaremos 
também com fantoches, animação com Tia 
Cigarra, apresentação de Coral, apresentação de 
dança e coreografia, gincana bíblica com os 
jovens, recitação do terço da Misericórdia e a 
Santa Missa celebrada por Dom José Francisco. 

Haverá, ainda, tendas temáticas das editoras 
Paulus, Paulinas e Vozes; e as tendas de 
lançamento de livros e autógrafos.
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Aconteceu na quarta-feira, dia 27 de 
julho, o nosso Encontrão, com a 
p r e s e n ç a  d e  m u i t o s  c a s a i s 
encontreiros e do nosso Pároco Padre 
Marcelo.
Nessa noite encerramos o processo 
de escolha do novo logo do ECC que 
es tampará  nossas  camisas  e 
impressos, foram apresentadas as 
propostas de desenhos enviados 
pelos encontreiros, e finalmente, o 
desenho escolhido, elaborado pelo 
Cândido,  que pelo conjunto de sinais 
da nossa fé e por sua arte foi 
considerado o mais completo.

Gisele Lessa

Notícias do ECC 

EXPLICAÇÃO DO DESENHO: 
A BARCA (A Igreja) conduzida pela 
mão de Deus. O FAROL, o MAR, o 
CÉU e o SOL sinais da nossa 
cidade. A sigla do ECC na CRUZ, 
que se encontra com a LUZ do 
FAROL que é Cristo em nossa vida. 
Pois JESUS CRISTO é a LUZ que 
conduz o ECC, a nossa Igreja, 
nossa família e nossa vida.

O palestrante foi o nosso Pároco Padre 
Marcelo e o tema “ EU E MINHA CASA 
SERVIREMOS AO SENHOR”. O tema 
foi abordado com enfoques filosófico, 

religioso, moral e atual. Pois este 
momento em que vivemos estão 
surgindo novas ideias como verdades, 
em que o pensamento e os interesses 
individuais estão se sobrepondo a 
todos os outros. Cada indivíduo cria 
sua verdade, o individualismo se 
instalou na sociedade e prevalece 
sobre a família e a Igreja, ou seja 
vivemos a “desfundamentação” dos 
valores, cada um age por si e de 
acordo com seus interesses e desejos. 
Um problema atual que envolve a 
todos nós e a vivência da fé.
E para nós, católicos? O que cremos? 
O  q u e  q u e r e m o s ?  N o  q u e 
acreditamos?
A inteligência humana foi feita para 
alcançar a verdade, e fomos feitos 
para o bem. A verdade de Jesus Cristo 
não muda e não passará, pois Ele 
mesmo disse “Eu sou o a caminho, a 
verdade e a vida”, a Palavra de Deus é 
a verdade absoluta não se modifica. 
Jesus Cristo é a verdade absoluta, Ele 
nos ensina a amar ao próximo como a 
si mesmo, Ele derramou seu sangue 
por todos nós, homens e mulheres. 
Precisamos ser discípulos de Jesus, o 
papel do discípulo é dar testemunho 
da verdade, se comprometer com a fé, 
é necessário dar um passo em direção 
a Deus e responder a sua iniciativa de 
vir até nós, Ele nos criou, nos deu a 
vida e oferece a reconciliação, está 
sempre a nossa espera, mas nos 
respeita e aguarda que demos o passo 
de iniciativa em sua direção. Pois 
nossas forças não estão nos artifícios 
h u m a n o s ,  m a s  e m  t u d o  q u e 
recebemos de Deus, Ele busca 
verdadeiros discípulos e adoradores. 
Quantas maravilhas Deus faz por nós 
diariamente, mas às vezes nem 
percebemos por estarmos servindo a 
outros deuses como a soberba, a 
m e n t i r a ,  o  i n d i v i d u a l i s m o ,  a 
arrogância, o hedonismo, as práticas 
imorais e costumes desvirtuados.

No Domingo, dia 31 de Julho, aconteceu 
no Centro Pastoral Casa de Maria a 
Formação para Casal Coordenador de 
Experiência Comunitária.
Essa Formação foi da responsabilidade 
da Região Rio IV e todos os Setores de 
Niterói, São Gonçalo, além de Lagos e 
casais de Rio das Ostras,  estavam muito 

Notícias das ENS

Notícias do MCC

Aconteceu nos dias 30 e 31 de julho, na 
Paróquia de São Cristóvão, em Cabo 
Frio, o 33° Curso de Formação de 
Responsáveis do GED Niterói do MCC.
O curso teve a participação de 56 
Cursilhistas dos Setores Cabo Frio, 
Arraial do Cabo e Iguaba Grande, e foi 
ministrado pelo Coordenador do GED, 
Sergio Cosme Ramos Da Silva, o vice-
Coordenador Raphael Vinícius Pinheiro 
de Melo, além da responsável pela 
Escola Vivencial, Valeska Monteiro. 

bem representados.
O Tema foi conduzido por Tereza e 
Reizinho, Casal integrante da Equipe 01 
do Setor Lagos.
Somos convidados a testemunhar que 
“O Senhor faz em nós maravilhas” e a 
oferecer um lugar de encontro com o 
Cristo através dos irmãos.
“Assim, a missão do casal coordenador 
é a missão do evangelizador.”

Darci e Luiz - Equipe 6 - Setor Lagos

O Curso é destinado aos cursilhistas que 
trabalharão nos retiros do MCC e tem 
como objetivo apresentar uma visão 
global do Movimento. É apenas o início 
de uma preparação que deve continuar 
através dos instrumentos oferecidos pelo 
MCC no pós Cursilho, e pela Igreja, em 
estado permanente de Missão. 
O evento culminou com a participação de 
todos na Santa Missa no domingo, às 
7h30min,  ce lebrada pelo  Padre 
Francisco.

Foto: Rubens Campos
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O último, no sentido de mais recente, 
dos quatro dogmas marianos é o da 
assunção em corpo e alma ao céu de 
Maria, proclamado pelo Papa Pio XII, 
no dia 1º de novembro de 1950, festa 
de Todos os  Santos. Esta verdade de 
fé só tem sentido considerada como 
consequência lógica da maternidade 
divina de Maria. Maria é uma criatura 
de Deus Criador, por isso mesmo teve 
um início 
e um final de vida  na terra. No início, 
temos sua conceição imaculada, em 
previsão de sua maternidade divina. 
No final, temos sua assunção gloriosa, 
como coroamento de uma vida 
humana vivida sem pecado, “cheia de 
graça” (Lc 1,28), íntegra no corpo e na 
alma, inteiramente consagrada à 
missão para a qual Deus a escolhera.
Na curta fórmula usada pelo Papa Pio 
XII para proclamar o dogma da 

assunção de Maria, que 
vem dentro da constituição 
a p o s t ó l i c a 
“Munificentissimus Deus”, 
são explicitamente citados 
o s  o u t r o s  d o g m a s 
marianos: a conceição 
imaculada, a maternidade 
divina e a virgindade 
perpétua. A solene fórmula 

é  e s t a : 
“Pronunc iamos, 
d e c l a r a m o s  e 
d e fi n i m o s  s e r 
dogma divinamente 
reve lado  que  a 
Imaculada Mãe de 
D e u s  s e m p r e 
V i r g e m  M a r i a , 
terminado o curso 
da vida terrestre, foi 
assunta em corpo e 

alma à glória celestial”. No texto da 
constituição,  o Papa acentua “a 
maravilhosa harmonia existente entre os 
privilégios concedidos por Deus àquela 
que o mesmo Deus quis associar ao 
nosso Redentor”.
Se o dogma da Assunção é recente, a 
devoção a Nossa Senhora Assunta faz 
parte da piedade popular desde os 
primeiros séculos da Igreja. Nos primeiros 
séculos celebrava-se a “dormição” de 
Maria, cercada de muitas lendas, 
algumas até com evidentes heresias. Mas 
nenhuma dessas celebrações separava 
Maria de seu Filho glorioso. A celebração 
chamava-se também “Trânsito de Maria” 
e já então divergiam as opiniões sobre a 
morte ou não morte da Mãe de Jesus. 
Essas celebrações eram cercadas de 
muito carinho, sobretudo numa fértil e 
impressionante imaginação sobre os 
modos como Jesus teria vindo buscar sua 
Mãe e quem vinha em companhia dele 
para levar Maria aos céus.
Já no século V temos documentos da festa 
da Assunção no dia 15 de agosto e a festa 
vem enumerada junto com as festas da 
Natividade,  da Apresentação,  da 
Anunciação e da Purificação de Maria. E 
era por ocasião destas festas que os 
Santos Padres pronunciavam suas 
homilias marianas, fixando assim, através 
dos séculos, uma doutrina teológica que, 
seguramente, foi sustentada, alimentada e 
celebrada pela piedade popular.
É de São João Damasceno (650-750) o 
seguinte texto: “Convinha que aquela que 
guardara ilesa a virgindade no parto, 
conservasse seu corpo, mesmo depois da 
morte, imune de toda a corrupção. 
Convinha que aquela que trouxera no seio 
o Criador fosse morar nos tabernáculos 
divinos. Convinha que a esposa, 
desposada pelo Pai, habitasse na câmara 
nupcial dos céus. Convinha que, tendo 
demorado o olhar em seu Filho na cruz e 
recebido no peito a espada da dor, ausente 
no parto, o contemplasse assentado junto 
do Pai. Convinha que a Mãe de Deus 
possuísse tudo o que pertence ao Filho e 
fosse venerada por toda a criatura como 
mãe e serva de Deus”.

A devoção predileta do primeiro teólogo da 
Ordem Franciscana, Santo Antônio 
(+1231), era Nossa Senhora Assunta, 
Nossa Senhora da Glória. Morreu 
cantando a antífona das Laudes da 
Virgem: “Ó gloriosa e excelsa Senhora, 
bem mais que o sol brilhais”. Entre seus 
esquemas de sermões, há um inteiro 
dedicado à Assunção de Maria. Cito a 
passagem, onde fala de Maria como o 
trono do Altíssimo: O lugar dos pés do 
Senhor foi Maria Santíssima, da qual 
recebeu a humanidade. Este lugar 
glorificou-o no dia de hoje, porque a 
exaltou acima dos coros dos anjos. Por 
isso se percebe claramente que a Virgem 
Santíssima foi assunta com aquele corpo 
que foi o lugar dos pés do Senhor.  Donde 
a palavra do Salmo: “Sobe, Senhor, para o 
lugar do teu repouso, tu e a arca da tua 
santificação” (Sl 132,8). O Senhor subiu, 
quando se assentou à direita do Pai. Subiu 
também a arca da sua santificação, 
quando no dia de hoje a Virgem Mãe 
chegou ao tálamo celestial. Santo Antônio 
termina o esquema, lembrando que, 
aquela que fora na terra o trono do Senhor, 
hoje é posta num trono de luz eterna.
Logo depois de proclamar o dogma da 
Assunção em corpo e alma ao céu, o 
Papa Pio XII rezou uma oração composta 
por ele. Destaco apenas dois tópicos, para 
encerrar a nossa reflexão: “Ó Virgem 
Imaculada, Mãe de Deus e Mãe dos 
homens, cremos, com todo o fervor de 
nossa fé, em vossa assunção triunfal em 
corpo e alma ao céu, onde sois aclamada 
Rainha por todos os coros dos anjos e 
todas as legiões dos santos, e a eles nos 
unimos para louvar e bendizer o Senhor, 
que vos exaltou sobre todas as demais 
criaturas, e para vos oferecer as 
expansões da nossa devoção e do nosso 
amor. Cremos que, na glória, onde reinais, 
revestida do sol e coroada de estrelas, 
sois, depois de Jesus, a alegria e o júbilo 
de todos os anjos e de todos os santos. E 
nós, desta terra onde somos peregrinos, 
confortados pela fé numa futura 
ressurreição, volvemos nossos olhos para 
vós, nossa vida, nossa doçura e nossa 
esperança”.

                                                                                               

Frei Clarêncio Neotti OFM

A imaculada Mãe de Deus, a sempre virgem Maria... assunta em corpo e alma à glória celestial
Virgem Senhora d’Assunção, refúgio dos pecadores, do alto trono em que estais, ouvi os nossos clamores

Foto: Frederico Santa Rosa


