setembro de 2016

16

PARÓQUIA EM MOVIMENTO

e

ARQUIDIOCESE DE NITERÓI - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO
Ano 14 - nº 158 - setembro de 2016

A bíblia é a Palavra de Deus
“Misericordiosos como o pai”

Imagem de Nossa Senhora Aparecida
percorre a Arquidiocese de Niterói
Os trezentos anos de aparição da imagem da padroeira do Brasil já estão sendo
comemorados por meio do projeto Rota 300. A iniciativa contempla uma
peregrinação da réplica de Nossa Senhora Aparecida por todo o País. Na
Arquidiocese de Niterói, a imagem será recebida com uma tarde festiva, no
domingo, 11 de setembro, no terreno da Nova Catedral onde, a partir das 15
horas, haverá louvor com procissão em torno do espaço, terço, e a Santa Missa
às 17 horas, seguida de louvor de encerramento.
A imagem percorrerá Igrejas, monumentos, comunidades, praias, hospitais,
shoppings, presídios, e outros locais. Os jovens são os protagonistas da
peregrinação, e através deles a imagem chegará a todos. A imagem
permanecerá por aqui até o dia 08 de dezembro.
Conﬁra a programação da imagem no VICARIATO LAGOS:
Dia 12 de novembro – Sábado: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em
Saquarema, e Paróquia Santo Antônio, em Bacaxá.
Sábado pela manhã, recepção da imagem na Paróquia Nossa Senhora de
Nazaré, em Saquarema; Às 9h, carreata, saindo da praça da Matriz Histórica até
a Matriz Auxiliar, na Praça Antonio Raposo, onde haverá bênção dos carros; Às
10h30min, a imagem visita o Asilo São Francisco de Assis, onde haverá um
momento de louvor; Às 13h, a imagem vai para a Paróquia Santo Antônio, em
Bacaxá para a Santa Missa.
Dia 13 de novembro – Domingo: Paróquia São Sebastião, em Araruama,
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Bananeiras.
Início às 9h na Paróquia São Sebastião, em Araruama, Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, em Bananeiras: Encontro Vicarial. Será um dia mariano, com
celebração da Santa Missa, louvor, terço e oﬁcina, uma com a temática “Cristãos
conscientes cuidam do meio ambiente”, outra, sobre o diálogo entre católicos e
protestantes, enfatizando que podemos trabalhar juntos na missão. Término às
18 horas.
Dia 19 de novembro – Sábado: Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em
Arraial do Cabo.
Às 08h – Caminhada ecológica, seguida de um gesto concreto;´Às 13h – Missão
popular juvenil: os jovens, em missão pela comunidade, levam a imagem de
Nossa Senhora Aparecida; Às 18h – Apresentação teatral sobre a Aparição.
Dia 20 de novembro – Domingo: Paróquia São Cristóvão, em Cabo Frio.
Às 09h – Discussões e ações sobre: marginalização juvenil, mortes e trabalhos
escravos. Água, ecologia e gestos concretos. Levantamento das modalidades
juvenis de sofrimento. Às 13h – Missão popular juvenil: os jovens em missão pela
comunidade levam a imagem de Nossa Senhora Aparecida aos bairros Manoel
Correia e Praia do Siqueira.

Domingo, dia 28, celebramos o dia do Catequista (Pag. 4)

Na Bíblia, Deus se revela por meio de palavras e acontecimentos. E serve-se de autores
humanos, por Ele inspirados, para manifestar a sua verdade. (Padre Marcelo Chelles)

Meu Pai, pequei contra o céu e contra
Ti... Já não sou digno de ser chamado
Teu ﬁlho... (Lc 15, 21-22)
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9h às 16h

Espaços Temáticos
Teatro e coreograﬁa
Exposição de maquetes
Jogos bíblicos
Estandes de várias
Editoras Católicas
Sessões de Autógrafos
Gincanas Bíblicas

Paróquia celebra a Semana da Pastoral Familiar (Pag. 8)

08:30 - Acolhida com a Infância Missionária do Vicariato Lagos
09:00 - Abertura da bienal com o Padre Elmir
09:30 - Missa com Dom José Francisco
11:00 - Apresentação do fantoches e outras (no mesmo local da missa)
11:00 - Oﬁcinas: (do lado de fora ) - Família - Amoris Laetitia - Contação
de histórias - Arte, música e dramatização - Misericórdia com
Gestão Pública
11:30 - Apresentação do Coral
12:00 - Abertura da XVI EXPO Bíblica
12:30 - Almoço R$ 15,00 (quinze reais)
13:00 - Animação com Tia Cigarra
13:30 - Oﬁcinas: - Meio ambiente - Laudato Si - Sucatas - Infância
Missionária
13:30 - Apresentação de Dança e Coreograﬁa
14:00 - Início da Gincana Bíblica com os Jovens
15:00 - Recitação do Terço da Misericórdia
15:30 - Oração e Benção Final com o Padre Elmir

Rádio Ave Maria ganha novo ânimo para voltar a crescer (Pag. 9)

EAC mostra na praia a alegria em ser jovem de Deus (pag. 13)

Ginásio Poliesportivo

Conheça a Porta da Misericórdia em São Pedro da Aldeia (Pag. 14)

Cabo Frio
Av. Henrique Terra - Portinho

Foto: Frederico Santa Rosa
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Carta Encíclica LAUDATO SI’ do Santo
Padre Francisco sobre o cuidado da casa comum.

Foto: Frederico Santa Rosa

4. Deterioração da qualidade de vida
humana e degradação social
43. Tendo em conta que o ser humano
também é uma criatura deste mundo,
que tem direito a viver e ser feliz e,
além disso, possui uma dignidade
especial, não podemos deixar de
considerar os efeitos da degradação
ambiental, do modelo atual de
desenvolvimento e da cultura do
descarte sobre a vida das pessoas.
44. Nota-se hoje, por exemplo, o
crescimento desmedido e
descontrolado de muitas cidades que
se tornaram pouco saudáveis para
viver, devido não só à poluição
proveniente de emissões tóxicas mas
também ao caos urbano, aos
problemas de transporte e à poluição
visiva e acústica. Muitas cidades são
grandes estruturas que não funcionam,
gastando energia e água em excesso.
Há bairros que, embora construídos
recentemente, apresentam-se
congestionados e desordenados, sem
espaços verdes suﬁcientes. Não é
conveniente para os habitantes deste
planeta viver cada vez mais submersos
de cimento, asfalto, vidro e metais,
privados do contato físico com a
natureza.
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A VOZ DO PASTOR

Continuação da edição anterior...

45. Nalguns lugares, rurais e urbanos,
a privatização dos espaços tornou
difícil o acesso dos cidadãos a áreas
de especial beleza; noutros, criaramse áreas residenciais «ecológicas»
postas à disposição só de poucos,
procurando-se evitar que outros
entrem a perturbar uma tranquilidade
artiﬁcial. Muitas vezes encontra-se
uma cidade bela e cheia de espaços
verdes e bem cuidados nalgumas
áreas «seguras», mas não em áreas
menos visíveis, onde vivem os
descartados da sociedade.
46. Entre os componentes sociais da
mudança global, incluem-se os efeitos
laborais dalgumas inovações
tecnológicas, a exclusão social, a
desigualdade no fornecimento e
consumo da energia e doutros
serviços, a fragmentação social, o
aumento da violência e o
aparecimento de novas formas de
agressividade social, o narcotráﬁco e o
consumo crescente de drogas entre os
mais jovens, a perda de identidade.
São alguns sinais, entre outros, que
mostram como o crescimento nos
últimos dois séculos não signiﬁcou, em
todos os seus aspectos, um
verdadeiro progresso integral e uma
melhoria da qualidade de vida. Alguns

Santas Missas
Segunda-feira: 7h30min - Matriz Histórica
Terça a Sexta-feira: 7h30min e 19h - Matriz Histórica
Sábado: 16h (de março a novembro) e 20h - Matriz Auxiliar
Domingo: 8h30min, 18h e 20h - Matriz Auxiliar

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

destes sinais são ao mesmo tempo
sintomas duma verdadeira
degradação social, duma silenciosa
ruptura dos vínculos de integração e
comunhão social.
47. A isto vêm se juntar as dinâmicas
dos mass-media e do mundo digital,
que, quando se tornam
omnipresentes, não favorecem o
desenvolvimento duma capacidade
de viver com sabedoria, pensar em
profundidade, amar com
generosidade. Neste contexto, os
grandes sábios do passado correriam
o risco de ver sufocada a sua
sabedoria no meio do ruído dispersivo
da informação. Isto exige de nós um
esforço para que esses meios se
traduzam num novo desenvolvimento
cultural da humanidade, e não numa
deterioração da sua riqueza mais
profunda. A verdadeira sabedoria,
fruto da reﬂexão, do diálogo e do
encontro generoso entre as pessoas,
não se adquire com uma mera
acumulação de dados, que, numa
espécie de poluição mental, acabam
por saturar e confundir. Ao mesmo
tempo tendem a substituir as relações
reais com os outros, com todos os
desaﬁos que implicam, por um tipo de
comunicação mediada pela internet.
Isto permite selecionar ou eliminar a
nosso arbítrio as relações e, deste
modo, frequentemente gera-se um
novo tipo de emoções artiﬁciais, que
têm a ver mais com dispositivos e
monitores do que com as pessoas e a
natureza. Os meios atuais permitemnos comunicar e partilhar
conhecimentos e afetos. Mas, às
vezes, também nos impedem de
tomar contato direto com a angústia, a
trepidação, a alegria do outro e com a
complexidade da sua experiência
pessoal. Por isso, não deveria
surpreender-nos o facto de, a par da
oferta sufocante destes produtos, ir
crescendo uma profunda e
melancólica insatisfação nas relações
interpessoais ou um nocivo
isolamento.
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EDITORIAL

Música Sacra

Padre Marcelo Chelles Moraes

Música Clássica
Maestro Ruy Capdeville

Queridos irmãos e irmãs, setembro é o mês
da Bíblia. Nele, celebra-se também, a festa de São
Jerônimo, um grande santo, dedicado à tradução
das Sagradas Escrituras. Foi o Papa Dâmaso (séc.
IV), que incumbiu o seu secretário, Jerônimo, na
tradução dos textos bíblicos. Foi assim que surgiu a
tradução chamada de vulgata.

Na Bíblia, Deus se revela por meio de
palavras e de acontecimentos. E serve-se de
autores humanos, por Ele inspirados, para nos
manifestar a sua verdade.
O Mês da Bíblia há de nos ajudar a nos
familiarizarmos sempre mais com o texto sagrado,
não só pela leitura que deles se faz na liturgia, mas
em nossas leituras e meditações pessoais. E seria
muito importante nos lembrarmos de que o Espírito
Santo, não só inspirou os autores sagrados para
que escrevessem os livros, mas continua de algum
modo, a inspirar a Igreja e os ﬁéis, quando lemos
esses livros. Por isso mesmo, ler a Sagrada
Escritura, é falar com Deus.
Lembramo-nos de que assim se estabelece
um verdadeiro colóquio entre Deus e o homem, uma
vez que, “a Ele falamos, quando rezamos e a Ele
ouvimos, quando lemos os divinos oráculos” (Santo
Ambrósio, apud DV 25/196).
Neste mês e nos dois próximos, vou
apresentar uma coluna, tratando a respeito da
Sagrada Escritura. Desejo a você boa leitura e bom
aprendizado. Um abraço e ﬁque com Deus!
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A chamada “música clássica” é produzida por quem foi se sentar
nos bancos escolares e queimou a pestana. Ela é complexa. Mas,
é ela que é capaz de atingir tal beleza que leva o homem a se
extasiar. Ela é profundamente signiﬁcativa. No nosso atual estágio
de cultura apareceu um forte gosto pelo que é banal, pelo que é
fácil, pelo que recebe aplauso imediato. Hoje em dia, tem sido de
bom tom, elogiar, e não ultrapassar, o nível da ingenuidade. O
esforço e o suor, as mais das vezes, não têm andado nos
causando admiração, se não, enfado. Mas, “ganhareis o pão com
o suor do vosso rosto”. Não há ao homem que quer caminhar para
frente e deixar herança para os que vêm depois, não há a estes
homens outra alternativa senão o suor. Nada de mais signiﬁcativo
consegue ser ganho, se não há trabalho sério.
Mas evitamos o que é trabalhoso. Nos dias que estão correndo,
particularmente, o trabalho duro e disciplinado não anda gozando
de nenhum especial prestígio. É verdade que trabalhar como um
Sísifo, aquele personagem da mitologia grega que carregava uma
pesada pedra monte acima e quase lá chegando ao pico, lhe caía
esta pedra, que de novo tinha que ser buscada, trabalhar por
trabalhar não é, de fato, vantagem, mas, trabalhar para chegar a
resultado, nada há de melhor, é Deus também que aﬁrma que,
com o suor, o pão ﬁca garantido.
Neste sentido, as Olimpíadas têm tido um tal valor educativo
que, após elas, o Brasil não será mais o mesmo, teremos dado um
passo à frente. Lá, a evidência da disciplina, do esforço, do
trabalho contínuo, ela se mostra com tal contundência,que nós
brasileiros havemos de tirar a lição. Contemplamos o rosto dos
medalhistas e entendemos o pão que eles estão saboreando.
Aliás, engana-se também quem fantasia que o trabalho do
campeão olímpico é só físico, quando ele é também, altamente,
trabalho do espírito, da disciplina do espírito, da concentração do
espírito, e é com estas características presentes nos seus
cidadãos que os povos se equipam para trilhar seus caminhos de
glória. Basta observar quais as nações que marcham à frente nas
Olimpíadas para sabermos também quais são as nações as mais
desenvolvidas entre as outras.
É neste espírito de trabalho que marcha a música que
apelidamos música clássica. Nada de facilitário, tudo de trabalho,
mas também de glória e êxtase. Evidentemente, a Música que
pode ser criada e executada ao lado de um copo de cerveja, não é
esta música que passará à herança de um povo. E, também, é
evidente, que, para devidamente se apreciar a tal Música Clássica,
nosso espírito tem que obrar o seu esforço, o seu trabalho, a sua
concentração, a sua atenção. Mas terá valido a pena, tudo isto,
para nos aproximarmos de obras exponenciais do espírito
humano, obras que, não atoa, vêm varando séculos e até milênios.
Como vamos nos preparar para tanto? Em primeiro lugar, nos
despindo dos preconceitos. Em seguida, também exercitando
conosco a paciência que merecemos. E, escutar, escutar , escutar.
Pouco a pouco, aquilo que só parece uma névoa, que não há olho
que penetre, a névoa vai se dissipando, como numa manhã de
inverno, quando o sol é que sempre acaba brilhando. Necessária,
a santa paciência ! Começar pelas peças musicais de mais apelo,
para, depois, caminhar às mais complexas. Ter coragem para, pela
internet, acessar as peças, a serem ouvidas diversas vezes. E, ao
ir pelo centro do Rio, chegar também até o Paço Imperial, na Rua
1º de março e, ali, comprar CDs de Música Clássica ... Terá você se
oferecido um “up-grade” na vida.
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VIVENDO A FÉ

Os valores da nossa Igreja Natividade da Virgem Maria

Parte LXXXIV
José Antunes Gonçalves

Particularmente, nós, que já atingimos uma
certa e avançada idade, lembramos, ainda, da
ﬁgura do nosso saudoso Padre Jose Duarte
Nunes, com sua vestimenta escura; com seu
chapelão, também escuro, e pela amizade que
nutria com Carlos Massa; Conceição Massa e
Jose Carvalho, proprietários do Hotel Paraiso,
onde se encontra, hoje, o Banco do Brasil, na
Praça Porto Rocha, ali, Padre “Nunes” como era
conhecido, utilizava seus momentos de
encontro, prosa, e de convivência com muitos
paroquianos, notadamente, com Dr. Hilton
Massa que viria ser sobrinho de Carlos Massa, e
também da Família Beranger, especiﬁcamente o
casal: Adolfo Beranger Junior (que fora Prefeito
de Cabo Frio) e sua esposa, dona Jovem
Beranger, como era conhecida, casal de
caminhada religiosa católica, e de profundo
sentimento de caridade, e de assistência,
também à Igreja e aos Sacerdotes, pais do
primeiro sacerdote cabo-friense, Padre Aluizio
Beranger.
Foram pessoas de nossa convivência, (do
nosso tempo) Padre “Nunes” e o casal, do qual
estamos falando, que o conhecemos, como um
dos primeiros provedores da nossa Irmandade
do Santíssimo Sacramento, naturalmente, com o
incentivo e a orientação espiritual, do Padre
Nunes, porque não dizer: o grande benfeitor da
nossa Igreja em Cabo Frio.
Com certeza, ao longo de todo esse tempo de
existência de nossa Irmandade, todos quantos
passaram pela sua Provedoria, cumpriram a
risco sua ﬁnalidade, e plantaram as sementes
cujos frutos, hoje colhemos.
Essa é uma das histórias dos “valores da
nossa Igreja”, que aqui registramos para
conhecimento dos nossos irmãos e irmãs,
paroquianos (as) da nossa Amada Igreja, Santa,
Católica e Apostólica.
Por tudo, Deus seja sempre louvado, e que
possamos, nós, continuarmos merecedores da
graça, do conhecimento, e da verdade, que vêm
a nós pela Ação do Espírito Santo. Amém.

Em destaque, cena da Festa do Divino do Espírito Santo, em
Cabo Frio, com a presença do ilustre Hilton Massa no cortejo.

celebrada dia 8 de setembro

Extraído do texto de Natalino Ueda
Filósofo e Teólogo da Canção Nova

É justo que o nascimento da Virgem de Nazaré
seja celebrado por toda a Igreja Católica. Pois, Maria
Santíssima nasceu sem a mancha do pecado
original pela graça especialíssima da Concepção
Imaculada, no ventre de Santa Ana.
A Virgem de Nazaré foi enriquecida com
abundantes graças, desde a sua Imaculada
Conceição. Por isso, a tradição da Igreja nos ensina,
no livro do Cântico dos Cânticos, que é a respeito
dela que se pergunta com palavras cheias de
admiração: “Quem é esta que surge como a aurora,
bela como a lua, brilhante como o sol, temível como
um exército em ordem de batalha?” (Ct 6, 10).
Por isso, de Maria se diz: “Quem é esta que surge
como a aurora?” Da mesma forma que nos
alegramos no despontar da aurora, pois esta é a
precursora do sol, no nascimento de Maria alegrouse o mundo inteiro, porque ela é a precursora do Sol
da Justiça (cf. Ml, 3, 20), Jesus Cristo, que haveria
de ser seu Filho. Por Nossa Senhora, o Filho de
Deus veio ao mundo a ﬁm de nos salvar pela sua
paixão, morte e ressurreição.
Com o nascimento de Nossa Senhora, nasceu o
nosso remédio, a nossa consolação e a nossa
salvação. Pois, por meio de Maria Santíssima veio
ao mundo Jesus Cristo, o Salvador da humanidade.
A Celeste Criancinha nascida do ventre de Santa
Ana estava destinada a ser Mãe do Verbo Eterno.
Por isso, “Deus a enriqueceu de tamanha graça que,
desde a sua Imaculada Conceição, a sua santidade
excedia a de todos os santos e anjos juntos. Ela
recebeu uma graça de uma ordem superior,
proporcionada à dignidade de Mãe de Deus. Santo
Afonso Maria de Ligório dizia em oração: Ó Virgem
puríssima, desde a vossa infância soubestes de tal
forma cativar o Coração de Deus, que ele nada vos
recusa, e faz tudo o que vós lhe pedis.
A Virgem Maria foi consagrada para ser Mãe do
Salvador e, ao mesmo tempo, foi destinada a ser
Medianeira entre a Santíssima Trindade e nós,
pecadores. Por isso, Santo Tomás de Aquino, o
Doutor Angélico, diz que “Maria recebeu tanta graça,
que basta para salvar todos os homens. E pela
mesma razão São Bernardo chama-a aqueduto
cheio, de cuja plenitude todos nós participamos.
Alegremo-nos e aumentemos a nossa conﬁança
na Virgem Maria. Pois, ela foi destinada a ser Mãe
do Salvador, Mãe de Deus e, ao mesmo tempo, foi
destinada também para ser Mãe e Medianeira de
todo gênero humano, a dispensadora de todas as
graças necessárias para nossa salvação!
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O que são as Pequenas
Comunidades de Fé?

Dia do catequista
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Introdutores colhendo frutos
Ajudando a realizar o sonho de Deus

Notícias
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Capela de Santa Izabel

Vem, que tem Santa Missa e Adoração

Catequese

Carlos Alberto de Assis
Laura Azevedo
Apesar de ser um dos pontos altos
do Movimento de Cursilhos de
Cristandade, os Cursilhos não são a
nossa única atividade. Além das
Escolas Vivenciais (abertas também à
comunidade) e dos nossos já
conhecidos Festival do Frango
Decolores e Festival de Comida
Mineira, os cursilhistas também
participam das Pequenas
Comunidades de Fé (PCF).
Mais conhecidos como “grupos de
oração”, as Pequenas Comunidades
de Fé têm o objetivo de reunir

cursilhistas ou não, para leitura e
partilha da Palavra, louvor e oração, no
ﬁrme propósito de fermentar de
Evangelho os ambientes.
O Setor Cabo Frio possui algumas
Pequenas Comunidade de Fé, tanto
masculinas quanto femininas. E este
mês, vamos homenagear a PCF
Nossa Senhora Aparecida, formada
pelas cursilhistas Regina Caldas, Beth
Peçanha, Sulamar, Maria Euzi, Márcia
Epifânio, Rosinha, Sabrina, Marlene,
Adriana, Suely Fidélis, Valéria Brasil,
Mariana Brasil, Ana Valéria, Sandra
Silva, Fernanda Parga e Lucy Moura.

No último domingo do Mês Vocacional,
celebra-se o Dia do Catequista, um dos
importantes ministérios da nossa Paróquia.
Para comemorar a data, os Padre Marcelo
e Celso celebraram, dia 28, a Santa Missa
homenageando os nossos catequistas.
Temos muitos motivos para louvar a
agradecer a Deus por sermos catequistas.
O Senhor nos escolheu, chamou e nos
enviou para este serviço à Igreja. É graça e
dom. “Jesus chamou os que desejava
escolher” (Mc 3,13). Participaram também
da Santa celebração, a Pastoral do
Notícias

Capela
de
São Pedro

No dia 03 de setembro, aconteceu a
reunião de Setores, promovida pelo
Grupo Executivo Diocesano, na
Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, em Iguaba Grande.
O Setor Cabo Frio participou do

encontro, que contou com a presença
de representantes do MCC de
diferentes municípios.
Foi uma tarde de confraternização e
troca de experiências entre os
cursilhistas.

Batismo e a da Crisma.
“O trabalho dos catequistas, muitas
vezes humilde e escondido, mas
realizado com zelo inﬂamado e generoso,
é uma forma eminente de apostolado
leigo, particularmente importante
naquelas partes onde, por diversas
razões, as crianças e os jovens não
recebem no lar formação religiosa
conveniente” – ensinava o beato Papa
João Paulo II.
O catequista exerce o serviço da
Palavra. Ele fala em nome de Deus e da
Igreja. Ele é o comunicador da Boa Nova
de Jesus Cristo.
A equipe do jornal Sal e Luz saúda todos
os queridos irmãos catequistas pelo dia
dedicado àqueles que se colocam a
serviço de transmitir a Boa Nova de Cristo.
Noticiamos com especial alegria que a
catequese na Capela de São Pedro, na
Gamboa, segue dando frutos pela trabalho
amoroso dos catequistas. Nas fotos a
catequeses sobre Nossa Senhora da
Assunção e a pesca milagrosa.

Maria Lúcia Menezes

O projeto dos introdutores
completou um ano e já está
colhendo frutos.
No último dia 26 de agosto, uma
família que acolhe a visita do
introdutor há um ano, recebeu
neste dia a santiﬁcação do
Sacramento do Matrimonio.
A catequista Nélia e a introdutora
Letícia, ambas foram
fundamentais para este projeto
“realizando o sonho de Deus”.
Foi uma força tarefa entre
catequese, introdutor e as Equipes
14 e 05 do Movimento das Equipes
de Nossa Senhora, que se uniram
para realizar esse desejo do casal.
“Ao conversar com a mãe da
criança, me emocionei com suas
palavras em dizer que não dava
testemunho para sua ﬁlha por não
comungar nas missas”. – diz Nélia.
Ser introdutor de uma criança é
entrar no seu mundo e seu mundo
é sua família. A introdutora Letícia
teve a sensibilidade de perceber
que o maior sonho do casal que já
vivia junto há 13 anos era poder
voltar a comungar nas missas.
“Perceber como estava a família
foi fundamental para dar um basta
no só falar e fazer como pede o
evangelho, vamos agir!” –

comenta a introdutora Leticia. - e
continua – “ Partilhar com a
catequista Nélia foi extremamente
importante”.
Como todo jovem casal, Marcos
e Patrícia se prepararam para
casar: apartamento, mobília, nada
para quitar, mas em comum
acordo somente se casaram no
civil. “Nós achávamos que uma
cerimônia com todas as pompas,
como pede a sociedade era muito
fora da nossa realidade: roupas,
vestidos festa, tudo muito caro”. –
comentou Patrícia.
Manuela, ﬁlha do casal, está na
catequese e com isso o casal
passou a ir com a menina todos os
domingos a Missa. “Eu me sentia
incompleta por não poder
comungar por não ser casada na
igreja. Esses últimos domingos
foram muito marcantes”- concluiu.
“Somente temos a agradecer a
todos que ajudaram como Adriana
e Mauro, Alessandra e Gladston,
Luciane e Junior que não
mediram esforços para nos
ajudar”.- ressaltou Letícia.
Após a celebração do
Matrimônio de Marcos e Patrícia
houve uma pequena recepção,
onde eles se confraternizaram
com aqueles que puderam ajudar,
e familiares.

Lucas Cruz

Como é de costume, toda última sexta feira
do mês, o Padre Antônio Paes realiza um
momento de espiritualidade voltado para
todos os funcionários, porém, aberto a quem
desejar participar, e como neste mês de
agosto tivemos a festa da Padroeira de Cabo
Frio, Nossa Senhora da Assunção, o tema
deste momento foi Nossa Senhora. O
encontro, além do momento de reﬂexão,
onde o Padre debate sobre o tema e
responde às perguntas elaboradas pela
assembleia, tem também um belíssimo
momento de Adoração com benção do
Santíssimo.
“Seria muito importante se todos os
funcionários participassem desse momento,
como é a última sexta-feira do mês é o
momento de pararmos e rever os nossos
conceitos, como fomos e agimos como
católico, o que temos feito durante o mês;
momento de reﬂexão e agradecimento
também por tudo que Jesus Cristo tem feito
por nós. Eu me orgulho muito em fazer parte
desta empresa, Santa Izabel.” - Disse
Luciana Oliveira, funcionária do Hospital
Santa Izabel.
“O que era o paraíso terrestre? O Livro dos
Reis tem uma forma muito bonita e São João
vai recordar isso a vocês, vai dizer que o
paraíso leva ao jardim, Deus prepara esse
jardim e Nossa Senhora é esse jardim
plantado. No Cântico dos Cânticos, o amado

dirá para a amada: Tu és o horto serrado,
uma fonte selada. O que era o jardim
fechado? Lembram-se daqueles grandes
jardins, amuralhados por arbustos, nos quais
ninguém entrava, você só conseguia ver
olhando de cima, porque era um jardim
aberto apenas para o alto? Assim é a Virgem
Maria, Nossa Senhora ela é toda aberta para
o alto, toda aberta para Deus e em Nossa
Senhora não há nenhuma ﬁssura, não há
nenhuma abertura para aquilo que seja do
mundo do demônio: Tu és o horto fechado, tu
és uma fonte selada, a virgem é esse horto
fechado esse jardim fechado plantado por
Deus.” - Anunciou Padre Antônio.
E além desse momento que acontece toda
a última sexta feira do mês, ás 16:30h, de
segunda a sábado ás 09:30h, Padre Antônio
Paes celebra a Santa Missa e toda a quinta,
logo após a Missa, o Santíssimo ﬁca exposto
para uma Adoração seguida da benção. “A
presença do Sacerdote vem trazer ao nosso
ambiente de trabalho a face de um Deus que
é Misericórdia e que se revela em cada
paciente atendido por nossa instituição. Em
cada Sacerdote a Igreja de Nosso Senhor
Jesus Cristo se faz presente e sinaliza ao
mundo que a missão de amar o próximo está
viva e atuante. O Sacerdote tem orientado os
funcionários a viver em estado de missão
sempre a serviço do Reino de Deus.” aﬁrma
Luciana Oliveira.
“E na comunidade onde mora um Padre, o
povo é mais feliz”! – conclui o Padre Antônio.
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Cerimônia de Canonização de Santa Teresa de Calcutá
Cidade do Vaticano – Domingo 4 de
Setembro de 2016, às 10,20 horas de
Roma, o Papa Francisco procedeu a
celebração da canonização de Madre
Teresa de Calcutá, numa Praça de São
Pedro repleta de ﬁéis e peregrinos,
autoridades civis e religiosas, provenientes
de diversos cantos do planeta Terra, para
assistir a este evento: mais de 120 mil ﬁéis
e peregrinos que assistiram a este evento
eclesial e mundial. De fato, hoje, os olhos e
os corações dos ﬁéis da Índia e do mundo
inteiro estão voltados para Roma, centro
da catolicidade, em espírito de oração, de
júbilo e de louvor à Deus por este evento
da canonização de Madre Teresa de
Calcutá, esta mulher simples que tanto
amou os últimos, os deserdados, enﬁm, os
excluídos do sistema-mundo.
Madre Teresa, de Calcutá, cujo nome de
baptismo é Anjézé Gonxhe Bojaxhiu,
nasceu em Skopje (na ex Jugoslávia), no
dia 26 de Agosto de 1910, de pais de
origem albanesa. Faleceu em Calcutá, na
Índia, no dia 5 de Setembro de 1997.
Religiosa albanesa, naturalizada
indiana, Madre Teresa, iniciou o seu
noviciado a 24 de Maio de 1929, tendo no
dia 25 de Maio de 1931, professado os
votos religiosos da Congregação de Nossa
Senhora de Loreto, com o nome de Irmã
Teresa em homenagem a Santa Teresa de
Lisieux.
Em 1935 foi enviada para Calcutá, na
Índia, para terminar os estudos religiosos e
onde acaba descobrindo o mundo da
miséria humana e dos excluídos deste
nosso mundo da globalização da
indiferença e que marcará o início da sua
conversão religiosa, até ao ponto de, mais
tarde, fundar uma própria Congregação
para se dedicar inteiramente ao serviço
destes últimos, destes “danados da terra”.
Em 1950 o Papa Pio XII autorizou
oﬁcialmente a instituição desta nova
Congregação denominada “Congregação
das Missionárias da Caridade”.
Num mundo tão difícil e conturbado
como o nosso, o exemplo de Madre Teresa
continua a ser fonte de inspiração para
milhões de pessoas, e a sua vida é sinal de
que tudo é possível quando o amor impera.
Ela, mulher de compleição física minuta e
simples, era exemplo, de uma vida

completamente habitada por um amor
preferencial pelos pobres. Ela repetia
sempre que a pior pobreza é não ser
amado, ser rejeitado e abandonado.
“Todos temos necessidade de amor para
podermos viver” e ao mesmo tempo deixar
que a vida nos
surpreenda e nos
conduza pelos
caminhos do
amor.
A exemplo de
tudo isso, ela
repetia em várias
ocasiões o
seguinte: “eu vim
a Calcutá para a
transformar, mas
depois de um
tempo vejo que é
Calcutá que me
está
a
transformar”.
Esse, caros
ouvintes, foi o
grande presente
que Madre
Teresa recebeu,
pois carregava
consigo os
valores dos mais
pobres dos pobres, que são pessoas que
nos ensinam muito, nos ensinam a aceitar
o que a vida nos oferece. Madre Teresa
jamais deu um passo atrás na defesa da
dignidade das pessoas.
Ora, para quem conhece um pouco a
vida de Madre Teresa e a sua radical
escolha pelos últimos, naturalmente virá à
memória imagens e fotograﬁas dessa
“grande” mulher entre os deserdados de
Calcutá, mas também entre os grandes da
terra e ao lado de um grande amigo, São
João Paulo II. Ela era “um mero lápis nas
mãos de Deus”, como gostava de se
deﬁnir. Estava bem consciente de ser um
simples instrumento nas mãos de Deus de
Jesus Cristo libertador, que através dela
continuava a escrevia a sua história de
salvação da nossa humanidade.
Essa mulher marcou a nossa história
recente, a história dos homens de boa
vontade e da igreja contemporânea. Ela
demonstrou com o seu modo simples, mas

decidido, que é possível entregar tudo nas
mãos daquele que é Amor Misericordioso.
Marcou também a vida daqueles que a
conheceram e daqueles que seguiram o
seu exemplo e hoje formam o grande
exército das Missionárias da Caridade.
Alegria e
gratidão: este o
binómio comum
em todos os
lugares onde
estão presentes
as Missionárias
da Caridade; das
grandes cidades
às grandes
periferias
geográﬁcas do
mundo inteiro.
A “Mãe dos
p o b r e s ” ,
promotora da
dignidade da
pessoa humana
até a morte
natural, era
também uma
líder capaz de
colocar juntas as
partes em conﬂito
e resolver
controvérsias aparentemente irresolvíveis.
Um compromisso que lhe valeu o Nobel da
Paz em 1979. Sinal de que Madre Teresa
continua a inspirar a todos no
compromisso de chegar até aos mais
necessitados e marginalizados com amor
e compaixão. Não deixar jamais ninguém
para trás, ocupando-se dos excluídos do
nosso sistema-mundo desta globalização
da indiferença, onde quer se encontrem.
Por conseguinte, hoje, justamente os
reﬂetores de todo o mundo estão
concentrados na obra de amor e paz
realizada por esta pequena-grande mulher,
“operária do amor”.
Neste Ano da Misericórdia, certamente,
a mensagem que brota da Canonização
de Madre Teresa é a mensagem de
sempre: no centro da vida da Igreja, e,
portanto, da vida de todos nós cristãos,
está a caridade. Elemento que forma a
nossa personalidade, que dá sentido à
nossa existência de simples seres
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humanos, mas fundamentalmente de
discípulos do Jesus Cristo Libertador, Ele
que foi o primeiro Oprimido libertador dos
outros oprimidos do sistema-mundo.
Após a celebração da santa missa,
Francisco procedeu a recitação do
Ângelus. Na sua breve mensagem, o
Santo Padre agradeceu, antes de mais, a
todos os presentes na Praça de S. Pedro,
provenientes de diversas partes do mundo
para assistir à esta celebração e de modo
particular as “Missionárias e Missionários
da Caridade que são, recordou Francisco,
a família espiritual de Madre Teresa. “Que
a vossa fundadora, acrescentou o Papa,
vos conceda a graça de permanecerdes
sempre ﬁéis a Deus, à Igreja e aos pobres.
Em seguida Francisco saudou
cordialmente e com gratidão às
autoridades e delegações presentes, de
modo particular, àquelas provenientes de
países mais ligados à ﬁgura da nova
Santa. “Deus abençoe as vossas nações”,
disse o Santo Padre.
“Com afeto, disse Francisco, saúdo
todos vós, caros voluntários e operadores
de misericórdia. Conﬁo-vos à proteção de
Madre Teresa: que ela vos possa ensinar a
contemplar e a adorar todos os dias, Jesus
Cruciﬁcado, para que O possais
reconhecer e servir nos irmãos
necessitados. Peçamos esta graça
também para todos aqueles que são
unidos a nós através dos meios de
comunicação sociais, em todo o mundo”.
Finalmente, prosseguiu o Santo Padre,
“neste momento, quero recordar todos
aqueles que dedicam a sua vida ao serviço
dos irmãos em contextos difíceis e
perigosos. Penso especialmente, a tantas
Religiosas que se entregam
completamente e sem nunca se
pouparem, ao serviço dos outros.
Rezemos de maneira particular, para a
Irmã Isabel, espanhola, que foi
assassinada dois dias atrás em Haiti, um
país que enfrenta diversas diﬁculdades.
Faço votos para que cessem tais atos de
violência e que haja mais segurança para
todos. Recordemos também outras Irmãs
que, recentemente, foram vítimas da
violência. E o façamos dirigindo-nos à
Virgem Maria, Mãe e Rainha de todos os
santos”.
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São Vicente de Paulo, sacerdote dos pobres

Laura Azevedo

“Amarás ao Senhor teu Deus de todo o
teu coração, de toda a tua alma e espírito
e amarás ao teu próximo como a ti
mesmo” (Mat 22,37.39). Se não foi este o
lema da vida deste santo, viveu como se
fosse. Sabia muito bem tirar dos ricos
para dar aos pobres, sem usar as forças
dos braços, mas a força do coração.
São Vicente de Paulo nasceu no dia 24
de abril de 1581, em Pouy, no sul da
França e foi batizado no mesmo dia. Foi o
terceiro ﬁlho de Jean de Paul e Bertrande
de Moras. Seus pais eram camponeses
de fé ﬁrme e vigorosa. A própria mãe deu
educação religiosa aos seis ﬁlhos.
Vicente se destacava pela sua
inteligência e pelo zelo religioso.
Começou a estudar na cidade de Dax,
onde mais tarde, foi professor. Estudou
teologia na Universidade de Toulouse.
Sua ordenação sacerdotal, com apenas
dezenove anos, foi no dia 23 de setembro
de 1600.
No seu tempo a França era uma
potência, porém convivia com crianças
abandonadas, prostitutas, pobreza e
ruínas causadas pelas revoluções e
guerras.
Grande sacerdote, gerado numa
família pobre e religiosa, São Vicente de
Paulo não ﬁcou de braços cruzados, mas
se deixou mover pelo espírito de amor.
Como padre, trabalhou numa paróquia
onde conviveu com as misérias materiais
e morais. Esta experiência lhe abriu para
as obras da fé. Em uma de suas viagens
foi preso e, com grande humildade, viveu
na escravidão até converter seu patrão e
conseguir depois de dois anos sua
liberdade.

7

VIVENDO A FÉ

Em Roma, Padre Vicente frequentou a
universidade e se formou em Direito
Canônico. Foi nomeado Capelão da
Rainha Margarida de Valois, a rainha
Margot, pelo rei Henrique IV. Fazia a
distribuição das esmolas dadas aos
pobres e visitava os doentes no hospital.
Padre Vicente cumpria sua missão de
sacerdote com tanto amor e zelo, que
todos já o tinham como santo. Para o
Padre Vicente, cada doente e cada
pessoa, por mais miserável, era a própria
pessoa de Jesus Cristo e tinha que ser
tratada como tal.
Inspirado por seu amor a Deus e aos
pobres, Vicente de Paulo organizou
muitas obras de caridade, doando-se
inteiramente aos irmãos mais
necessitados. Ele é considerado o pai
dos pobres e também causou muitas
mudanças no clero. As Conferências
Vicentinas que conhecemos na
atualidade tiveram início com Antônio
Frederico Ozanam e seus companheiros,
no ano de 1833. Essas conferências
foram inspiradas por São Vicente de
Paulo e hoje, estão espalhadas pelo
mundo inteiro.
São Vicente fundou a Confraria do
Rosário, que se dedicava a visitar e a
cuidar dos doentes. Por isso, se tornou
Capelão Geral e Real da França. Depois,
fundou a Congregação da Missão, dos
Padres Lazaristas, que trabalhava para
evangelizar os camponeses. Fundou
também a “Congregação da Missão”
(lazaristas) e unido à Santa Luísa de
Marillac, ediﬁcou as “Filhas da Caridade”
(Irmãs Vicentinas).
Para São Francisco de Sales, Vicente
de Paulo era o sacerdote mais santo da
época. Faleceu no dia 27 de setembro de
1660, e foi sepultado na capela da Igreja
de São Lázaro, na cidade de Paris. Sua
canonização aconteceu em junho de
1737. Em maio de 1885, o Papa Leão XIII
o declara patrono das obras de caridade
da Igreja Católica Apostólica Romana.
O corpo de Padre Vicente foi exumado
52 anos após a sua morte e encontrado
incorrupto. Foram testemunhas do
fenômeno, dois médicos, autoridades da
Igreja e algumas pessoas. Para os dois
médicos, é impossível este tipo de
preservação do corpo ocorrer
naturalmente. Seu corpo está exposto na
Capela de São Vicente de Paulo, em
Paris, aberto à visitação. Seu coração
está conservado em um relicário na
Capela de Nossa Senhora da Medalha
Milagrosa.

Luau dos Jovens Sarados

Lucas Cruz

Jovens Sarados, um movimento que
foi iniciado pelo Padre Edimilson,
sacerdote missionário da Canção
Nova, que sentiu um grande desejo de
levar o evangelho aos jovens dos
quatros cantos da terra. Então, Padre
Edimilson, quando se reuniu com mais
três jovens para um momento de
partilha e oração, propôs um desaﬁo:
que cada jovem levasse apenas mais
um jovem para participar do pequeno
grupo. Foram chegando mais e mais
pessoas e a sala onde faziam os
encontros ﬁcou pequena, até
começarem a se reunir na recepção da
rádio. O grupo foi batizado pelo nome
de “Jovens Sarados”.
No ano de 2009, o Centro de
Evangelização Padre Léo, local dos
encontros, precisou ser fechado, e os
encontros passaram a ser feitos na
paróquia Nossa Senhora das
Angústias, onde foram acolhidos e
estão até hoje. No mesmo ano, vários
jovens se identiﬁcaram com o estilo de
vida e levaram a proposta do grupo
para outros bairros de São Paulo e até
mesmo para outras cidades, hoje
estão presente em vários estados do
Brasil.
No dia 27 de agosto, o grupo fez um
luau na Praça da Cidadania, reunindo
jovens da Paróquia Nossa Senhora da
Assunção e de paróquias vizinhas, “É
importante trabalhar a evangelização
nos jovens, como o papa Francisco
disse, que quer uma igreja em saída, e
o luau é para mostrar a uma juventude
doente, que ainda não conhece a
Deus, que é possível ser jovem e ser
de Deus, que não precisamos das

coisas que o mundo nos oferece para
ser feliz, somos jovens, somos de
Deus e felizes por estar n'Ele!” –
comentou Paulo Massa sobre a
importância desse momento para os
jovens.
“Aceitar ser jovem de Deus nesse
mundo é aceitar ir contra os
pensamentos da maioria das pessoas.
É comum acharem que por estarmos
na igreja não vivemos a juventude de
verdade, pois ainda não sabem que só
podemos ser jovens felizes e plenos de
verdade seguindo a Cristo. Ser jovem
de Deus nesse mundo não é uma
decisão que se toma uma vez, mas sim
a cada dia, pois muitas vezes é
necessário renunciar a coisas que
aparentam ser boas ou prazerosas em
prol de algo maior.” – Disse Vinicius
Ribeiro.
Acerca da diﬁculdade em participar
de um evento como esse, um luau no
meio da praça publica, Vinícius
concluiu dizendo: “Ao vir da minha
paróquia para participar do luau eu me
senti feliz por estar conhecendo um
outro grupo, com outro carisma, feliz
pela ótima acolhida que tive, mas
também por poder estar junto aos
irmãos de outra paróquia, estando
assim unidos em Espírito e em
verdade. Estar lá me mostrou como é
melhor quando os irmãos caminham
juntos, assim podemos fortalecer uns
aos outros e seguir o que a igreja
manda, já que ela deve ser una.
Muitas vezes esquecemos que além
da nossa paróquia existem outras com
o mesmo objetivo, depois do evento
ﬁcou provado que quando estamos
unidos podemos muito mais, e assim
ajudar um ao outro na caminhada.”
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ACONTECE

Notícias

Pastoral
Familiar
Entre os dias 14 a 21 de agosto, aconteceu o evento
promovido pela Comissão Episcopal Pastoral para Vida e
Família da CNBB e pela Comissão Nacional da Pastoral
Familiar: a “Semana Nacional da Família”.
Evento anual que hoje faz parte do calendário de
milhares de paróquias do Brasil, a Semana Nacional da
Família teve início em 1992, como resposta ao desejo de
se fazer alguma coisa em defesa e promoção da família,
cujos valores vêm sendo agredidos sistematicamente em
nossa sociedade. Escolheu-se, para isso, a semana
seguinte ao dia dos pais, no mês de agosto, por ser o mês
vocacional.
Contudo, em nossa paróquia, em virtude dos Festejos
da Padroeira, nos dias 12 e 15 de agosto, a celebração
da Semana da Família ocorreu de 26 a 28 de agosto.

Procissão Luminosa

A celebração da Semana Nacional da Família

Um novo começo para a Rádio Ave Maria

Foto: Rubens Campos
Foto: Rubens Campos

Foto: Rubens Campos

Foto: Rubens Campos

Foto: Rubens Campos

Foto: Frederico Santa Rosa

Maria Lúcia Menezes

Barzinho da Família
Foto: Rubens Campos

Foto: Lucas Cruz

Foto: Reinaldo Azevedo

A Pastoral Familiar convida para a Palestra:

Santa Missa pelas Famílias
No domingo, dia 28, foi realizada às 20h, na Matriz
Auxiliar, a Santa Missa em Ação de Graça pelas Famílias,
presidida pelo Padre Marcelo Chelles, com a presença
maciça das famílias e dos participantes da Pastoral
Familiar, que ouviram do Padre Marcelo lições profundas
de humildade, a partir da homilia sobre o evangelho de
Foto: Reinaldo Azevedo
São Lucas e uma benção especial para as famílias.
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No dia 8 de setembro a rádio completou quatorze anos de existência

Na sexta-feira, dia 26, após a Santa Missa das 19h,
aconteceu o terço luminoso, com os ﬁes se reunindo às
20h na Praça Porto Rocha, e portando as suas lanternas,
caminharam em direção do Convento Nossa Senhora
dos Anjos, rezando o terço, onde se encerrou o momento
de oração e grande espiritualidade.

No sábado, após a Santa Missa das 20h, a cantina da
Paróquia acolheu o “Barzinho da Família” um evento que
lotou e espaço de ﬁes que curtiram um show intimista do
talento de voz Oswaldo Guimarães e banda, que
generoso, dividiu o espaço com outros talentosos
cantores do ministério de música, como Afonso Monteiro,
Anilson Jr. e Cassio Rodrigues, conﬁrmando a vocação
daquele espaço para a boa música, enquanto se
degustava deliciosos caldos, preparados com muito
carinho pelos integrantes da Pastoral Familiar.
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Com vasta experiência em Rádio e TV, o produtor
comercial Oswaldo Guimarães assume a Rádio Ave Maria
FM.
Oswaldo é casado com Danielle e pai de três ﬁlhos: Júlia,
Lara e Oswaldo. Iniciou sua carreira de cantor aos 17 anos
ao lado do cantor e compositor Evandro Marinho.
Na década de 80, dividia seu tempo entre os palcos da
Região dos Lagos e os estúdios da Rádio Sucesso FM e
Rádio Cabo Frio AM, onde iniciou sua carreira de radialista.
Já na década de 90, junto com Frederico Santa Rosa,
formou a Banda Herança de Deus, onde foi premiado em
vários eventos e festivais, passando a se dedicar mais ao
segmento religioso. Nesse trabalho gravou quatro Cds.
Com a Banda Herança de Deus venceu duas etapas
consecutivas, em Lorena e Franca, São Paulo, do HallelFest - o maior Festival de Música Católica da América
Latina. Atualmente, está focado na Banda Herança de
Deus, preparando-se para lançar um novo álbum que fará
parte das comemorações de 20 anos da Banda.
A Rádio Ave Maria, há muitos anos cumpre o seu papel

Foto: Vânia Maria

como canal de evangelização, e Oswaldo espera contribuir
para que a rádio possa ecoar com maior intensidade,
atingindo várias regiões, através da internet. “A maior
intenção, sobretudo, é chegar aos corações de muitos
irmãos que ainda não conseguimos conquistar. O
importante é termos a consciência de que neste espaço
para a evangelização, podemos levar uma mensagem
cristã, inserindo diferentes culturas e contextos”, disse
Oswaldo, empolgado.
Apesar da grande vontade de avançar, é importante dar
um passo de cada vez. Nesse bimestre, o pensamento
estará voltado para formatar uma grade de programação
que possa atrair audiência, com credibilidade. Oswaldo
planejou: “Para o próximo ano poderemos pensar em
maiores investimentos, abrangendo equipamentos
internos e externos e, é claro, material humano, visando
preparar e garimpar talentos da nossa comunidade”.
Falando dos objetivos da rádio, Oswaldo acrescentou:
“Não podemos esquecer que toda Rádio tem música,
entrevistas, notícias, porém, o mais importante é a forma
que a programação vai ao ar. Com ﬁlosoﬁa cristã e
orientações da Igreja, pretendemos desenvolver uma
programação eclética, mas que seja predominantemente
católica. Os paroquianos sempre foram extremamente
atuantes em todos os projetos, eventos e campanhas da
Igreja, e com a Rádio Ave Maria não será diferente”.
Animado, Oswaldo foi além: “Acredito que a colaboração
dos empresários e o interesse em participar como apoio
cultural, se dará naturalmente, após conquistarmos
credibilidade, exibindo uma nova programação
diversiﬁcada, e demonstrando os principais objetivos da
emissora, que são: Colocar-se a serviço da comunidade na
prestação de serviços, sendo a voz dos anseios dos
ouvintes, numa dimensão transformadora e profética”.
“A partir de agora estaremos sempre atentos para que a
credibilidade na evangelização, a ética e o proﬁssionalismo
de todos os colaboradores, sejam as principais
características da rádio.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a
dedicação que todos os voluntários vêm dispensando ao
longo desses 14 anos da Rádio Ave Maria, e desde já pedir
a compreensão por quaisquer eventuais mudanças que
venham acontecer, pois a modiﬁcação sugerida e
sacramentada se fará para alcançarmos o crescimento da
emissora”.- concluiu Oswaldo, conﬁante nas mudanças.
Um novo começo para a Rádio Ave Maria nestes tempos
onde a tecnologia cobra tanto das emissoras. Que este
novo tempo chegue trazendo mais uma vez, o amor de
Deus em sua sintonia.

Celebramos em agosto o 8º aniversário
da Dedicação da Matriz Auxiliar

Maria Lúcia Menezes

A dedicação de uma igreja é uma prática
muito antiga nos ritos litúrgicos, tanto do
Oriente como do Ocidente.
Neste ano de 2016, celebramos o 8º ano
de Dedicação da Matriz Auxiliar. A
celebração aconteceu no domingo, dia 26
de agosto, na Santa Missa, às 08h30min.
A celebração da dedicação de uma igreja
é feita pelo bispo diocesano com uma
celebração solene e alegre, no caso de
nossa Paróquia esse ritual já foi executado.
É um modo de declarar publicamente que
aquele edifício é dedicado ao louvor a Deus
e à celebração da salvação divina através
das ações litúrgicas, às orações da
comunidade e orações pessoais.
O Pontiﬁcal Romano (livro tradicional da
Igreja sobre celebrações), pede que as
igrejas sejam dedicadas antes que as
atividades litúrgicas sejam celebradas pela
comunidade. Contudo, mesmo as igrejas
onde já se celebram os sacramentos podem
ser dedicadas. Quando a igreja é dedicada,
tudo o que nela se encontra, fonte batismal,
cruz, imagens, órgão, sinos, estações da
“via-sacra”, deve considerar-se abençoado
e erigido com o próprio rito da dedicação,
não sendo precisa nova bênção ou ereção.
Toda igreja dedicada deve ter um Titular.
Anualmente pode-se celebrar o
aniversário da dedicação, recordando o ato
sagrado efetuado no local da dedicação.
Nesse oitavo ano de dedicação
lembramos e louvamos a Deus por todas as
graças alcançadas nesse altar e tantas
maravilhas que tem operado na vida de seu
povo.
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VIVENDO A FÉ

A SAGRADA ESCRITURA (1ª parte)

A Revelação

Padre Marcelo Chelles Moraes

Deus se revelou como ser
pessoal, através da história da
salvação, criando e educando um
povo para que fosse o guardião de
sua Palavra e para preparar nele a
Encarnação de Jesus Cristo.
1. Deus Se revela aos homens
“Aprouve a Deus, na sua bondade
e sabedoria, revelar-se a Si mesmo
e dar a conhecer o mistério da sua
vontade (cf. Ef 1, 9), segundo o qual
os homens, por meio de Cristo,
Verbo encarnado, têm acesso ao
Pai no Espírito Santo e se tornam
participantes da natureza divina (cf.
Ef 2, 18; 2Pd 1, 4). Em virtude desta
revelação, Deus os convida e os
admite à comunhão com Ele"[1] (cf.
Catecismo, 51).
A revelação de Deus tem como
seu primeiro passo a criação, onde
Ele oferece um perene testemunho
de Si mesmo (cf. Catecismo, 288).
Através das criaturas, Deus Se
manifestou e Se manifesta aos
homens de todos os tempos,
fazendo-os conhecer sua bondade
e suas perfeições. Entre estas, o ser
humano, imagem e semelhança de
Deus, é a criatura que, em maior
grau, revela o Criador.
No entanto, a Encarnação do
Verbo, Jesus Cristo, é a plenitude
da Revelação Divina (cf.
Catecismo, 54-64).
São conteúdos da Revelação,
tanto as verdades naturais, que o
ser humano poderia conhecer

mediante a razão, como as
verdades que excedem a razão
humana e que só podem ser
conhecidas mediante a livre e
gratuita bondade com que Deus Se
revela.
2. A Sagrada Escritura,
testemunho da Revelação
O povo de Israel, sob inspiração e
mandato de Deus, no decorrer dos
séculos, pôs por escrito o
testemunho da Revelação de Deus
em sua história, relacionando-a
diretamente com a revelação do
único e verdadeiro Deus, feita aos
nossos Pais. Através da Sagrada
Escritura, as palavras de Deus se
manifestam com palavras
humanas, até assumir, no Verbo
Encarnado, a própria natureza
humana. Além das Escrituras de
Israel, acolhidas pela Igreja, e
conhecidas como Antigo ou
Primeiro Testamento, os Apóstolos
e os primeiros discípulos também
puseram por escrito o testemunho
da Revelação de Deus, tal e como
se realizou em seu Verbo, de cuja
vida terrena foram testemunhas, de
modo particular do mistério pascal
de sua morte e ressurreição, dando
assim origem ao Novo Testamento.
Deus é o autor da Sagrada
Escritura, que os autores sagrados
(hagiógrafos), também eles autores
do texto, redigiram sob a inspiração
do Espírito Santo. Para sua
composição, Ele “escolheu
homens, que utilizou usando de
suas próprias faculdades e meios,

ECC

Notícias

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.

Filomena Figueiredo

O signiﬁcado verdadeiro do dízimo
é justo e verdadeiramente cristão.
Hoje, o dízimo é uma doação
regular e proporcional aos
rendimentos do ﬁel, que todo
batizado deve assumir. É uma forma
concreta que o cristão tem para
Comunidade São Pedro - Bairro Gamboa
Missas: 3º sábados do mês, às 18h; 1º domingo do manifestar a sua fé em Deus e o seu
amor ao próximo, pois é por meio
mês, às 10h30min.
Celebração da Palavra e Adoração ao Santíssimo: dele que a Igreja se mantém em
quintas-feiras, às 19h30min.
atividade, sustenta seus trabalhos
Grupo de Oração: segundas-feiras, às 19h30min.
de evangelização e realiza
Legião de Maria: terças-feiras, às 17h.
muitíssimas obras de caridade e
Oração nas casas: sextas-feiras, às 19h30min.
assistência aos menos favorecidos.
Foto: Vânia Maria Pelo dízimo, podemos viver as três
Terço dos Homens: terça-feira às 19:30h.
Catequese Infantil: sábados às 9:00h.
Giselle Lessa

Aconteceu na última quinta-feira do mês de
agosto (dia 25/08), o último Encontrão antes
do 40º ECC que acontecerá em outubro.
Nossos Encontrões retornarão no mês de
novembro.
Nessa noite tivemos a presença do casal
Janio e Jane que nos falou sobre o tema
“Nossa Senhora na vida da família”. Maria foi
guardada e preservada de todo o pecado, o
seu SIM para nós deve ser exemplo de
CONFIANÇA em Deus, pois Ela não teve
dúvida diante do Anjo enviado por Deus e
disse SIM. Maria guardava tudo em seu
coração, não murmurava, simplesmente
aceitava, exemplo de FÉ. No período de sua
gravidez foi visitar Isabel, sua prima, que
também estava grávida, nesta situação, o
exemplo de SERVIÇO ao irmão. Sua
INTERCESSÃO poderosa junto a JESUS
nas Bodas de Caná, quando Ele disse que
ainda não era sua hora, mas o fez e
providenciou tudo o que era necessário.
Aos pais e mães ﬁca o pedido para
ensinarem seus ﬁlhos a amar e rezar com
Nossa Senhora, pois Ela nunca desampara
seus ﬁlhos. Não podemos esquecer que
apesar dos problemas do dia a dia devemos
nos manter de pé, a exemplo de Maria que
ﬁcou de pé ao lado de Jesus na cruz.
Que Nossa Senhora da Assunção abençoe
nossas famílias!!!

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.
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AGENDA DAS COMUNIDADES:
Notícias

de modo que agindo Ele neles e por
eles, escreveram, como
verdadeiros autores, tudo e só o
que Ele queria"(cf. Catecismo, 106).
Para compreender corretamente
a Sagrada Escritura deve-se ter
presente os sentidos da Escritura –
literal e espiritual; e os diversos
gêneros literários nos quais foram
redigidos os diferentes livros ou
partes dos mesmos (cf. Catecismo,
110, 115-117). Em particular, a
Sagrada Escritura deve ser lida na
Igreja, ou seja, à luz de sua tradição
viva e da analogia da fé (cf.
Catecismo, 111-114): a Escritura
deve ser lida e compreendida no
mesmo Espírito no qual foi escrita.
Ao Magistério da Igreja compete
formular uma interpretação
autêntica, baseada na autoridade
do Espírito que assiste ao
ministério docente do Romano
Pontíﬁce e dos bispos em
comunhão com ele. Graças a esta
assistência divina, a Igreja, já
desde os primeiros séculos,
reconheceu quais os livros que
continham o testemunho da
Revelação, no Antigo e no Novo
Testamento, formulando assim o
“cânon" da Sagrada Escritura (cf.
Catecismo, 120-127).
Uma correta interpretação da
Sagrada Escritura, reconhecendo os
diferentes sentidos e gêneros
literários presentes nela, é
necessária quando os autores
sagrados descrevem aspectos do
mundo que pertencem também ao
âmbito das ciências naturais: a
formação dos elementos do cosmos,
a aparição das diversas formas de
vida sobre a terra, a origem do
gênero humano, os fenômenos
naturais em geral. Deve ser evitado
o erro do fundamentalismo, que não
separa o sentido literal do gênero
histórico, quando seria lícito fazê-lo.
Também deve ser evitado o erro de
quem considera as narrações
bíblicas como formas puramente
mitológicas, sem nenhum conteúdo
de verdade a transmitir, sobre a
história dos acontecimentos e sua
radical dependência da vontade de
Deus.

setembro de 2016

Pastoral do Dízimo

virtudes mais importantes para todo
cristão: a fé, a esperança e o amorcaridade, que nos levam mais perto
de Deus. O dízimo é um
compromisso. Representa a
nossa vontade de colaborar, de
verdade, com o Projeto Divino neste
mundo.
O importante é entender que o
dízimo não é esmola. Deus, que
jamais nos priva da nossa liberdade,
merece a doação feita com alegria.
Cada pessoa deve deﬁnir
livremente, sem tristeza nem
constrangimento, qual percentual
dos seus ganhos irá separar para o
dízimo. Como visto, a Igreja não
exige a doação de 10% de tudo o
que você ganha. Porém, para ser
considerado dízimo, é preciso que
seja realmente um percentual, isto
é, uma porcentagem dos seus

ganhos, sendo no mínimo 1%. Se
alguém ganha R$ 1.000,00 e
oferece R$ 10,00, isto ainda pode
ser considerado dízimo. Menos do
que isso, porém, seria uma oferta.
A experiência pastoral comprova:
aqueles que, conﬁantes na
Providência Divina, optaram pelo
dízimo integral, isto é, pela doação
dos 10% de tudo o que ganham não
se arrependeram nem sentiram
falta em seus orçamentos: ao
contrário, muitos dizimistas dão o
seu testemunho: depois que
passaram a contribuir com a Igreja
e a comunidade dessa maneira,
passaram a se sentir
especialmente abençoados: Deus
não desampara os que nele
conﬁam. - O que é doado de boa
vontade faz bem a quem dá e a
quem recebe!

Notícias

Pastoral
do
Batismo
Inscrições para o Batismo

- Matriz Histórica: 2ª feira de 9h às12h e 14h às 17h.
- Comunidade Santa Clara: 2ª feira às 18h30min.
Comunidade Rainha da Paz - Bairro Itajuru
- Comunidade São José: sábado de 9h30min às
Oração do Terço: segundas-feiras, às 19h.
11h30min.
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às - Comunidade São Pedro: 2ªfeira às 19h; sábado de
19h15min.
9h às 11h; e de 13h às 16h.
Se
por um lado, os Pais são um dom de Deus para a
Comunidade Sant'Anna - Bairro Vila Nova
criança, os Padrinhos, por outro, devem merecer
Local: cuidadosa atenção na escolha, pois, junto com os Pais,
Missas: 4º sábado do mês, às 18h; 2º e 3º domingos
do mês, às 10h30min.
Casa de Maria eles são auxiliadores e modelos na educação da Fé.
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às Pelo Batismo o homem conquista um lugar no Povo de
Valor: Deus e começa a fazer parte de uma família: A IGREJA.
19h30min.
Adoração ao Santíssimo: 1ª segunda-feira
do mês,
R$20,00 (média)
às 19h.
Catequese: sábados, livros I e II, manhã.
Distribuição de cestas básicas: última segundafeira do mês, após a celebração da palavra.
Legião de Maria: terças-feiras, reunião dos dois
Participe da campanha
grupos, de 15h às 16h e de 17h às 18h.
Terço Mariano: quintas-feiras, às 19h.
Terço da Misericórdia: terças-feiras, às 15h.
O calor forte dos últimos dias só faz lembrar que
Terço das Crianças: sextas-feiras, às 19h.
ainda
estamos em campanha para a instalação do arReunião dos Vicentinos e Perseverança:
condicionado,
na Matriz Auxiliar. Todos podem
segundas-feiras, às 18h.
contribuir com qualquer quantia.
Pastoral da Saúde: 2º Sábado do mês, às 15h
A contribuição pode ser feita através de um envelope
Jovens Sarados em Missão: quinzenalmente aos (doação espontânea) nos pontos de coleta dentro da
sábados, às 19h.
igreja, carnê e depósito identiﬁcado.

Que calor !

Ar Condicionado

Notícias

RCC
Convidamos você a participar de um dos nossos Grupos de Oração
que se reúnem regularmente 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.
Venha participar da Santa Missa Votiva
ao Espírito Santo, toda primeira 5ª-feira
do mês, às 19h, na Matriz Auxiliar

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!
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O desafio de ser Igreja e comunicar a palavra de Deus

Rubens Campos

Setembro é o mês da bíblia porque o dia
30 é celebrado São Jerônimo, que nasceu
em 340 e faleceu no ano 420. São
Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia dos
originais hebraico e grego para o latim, que
naquela época era a língua falada no
mundo e usada na liturgia da Igreja. A Bíblia
traduzida em quase todas as línguas, é o
livro mais impresso no mundo.
Também é por causa do anúncio do Anjo
Gabriel à Nossa Senhora, que o dia de São
Gabriel, 29 de setembro, é considerado o
“dia do Anunciante”.
Segundo o Padre Marcelo Chelles, “Na
Bíblia, Deus se revela por meio de palavras
e de acontecimentos. E serve-se de
autores humanos, por Ele inspirados, para
nos manifestar a Sua verdade”.
A missão da Igreja é evangelizar. São
Paulo dizia: “Deus quer todos se salvem e
cheguem ao conhecimento da verdade”

(1Tm 2,4); “a Igreja é a coluna e o
fundamento da verdade” (1Tm
3,15).
Na época de Jesus, não existia
microfones, nem caixas de som,
nem TV, rádio ou internet. No
entanto a boa nova foi anunciada
com eﬁcácia e, por conta disso, eu
e você somos hoje Cristãos.
Jesus também se valeu de
técnicas para pregar. Subia no
monte ou na barca para projetar
melhor sua voz e ser ouvido por
toda a multidão. Usava de
exemplos comuns ao povo
simples, as parábolas, a ﬁm de
explicar o reino de Deus e ser
entendido por eles. A moeda, o
peixe, os pássaros, o samaritano,
a ﬁgueira, etc, eram elementos alegóricos
para a evangelização. Jesus tinha muita
criatividade, mas, sobretudo, era o
mensageiro e a própria mensagem.
Hoje não se pode deixar de lado os
meios de comunicação para levar o
Evangelho às pessoas, sob pena de
estarmos pecando por omissão. O Papa
Paulo VI, na “Evangelii Nuntiandi”, em
1974, dizia que a Igreja seria culpada
diante de Deus se não usasse os
poderosos meios de comunicação para
levar a mensagem da salvação às
pessoas.
A Instrução Pastoral “Aetatis Novae” diz
que a “Igreja encara os meios de
comunicação social como “dons de Deus”,
na medida em que criam laços de
solidariedade entre os homens, pondo-se
a serviço da Sua vontade salvíﬁca”.
Segundo a Encíclica Redemptoris missio,
“os meios de comunicação social são para
muitos o principal instrumento de

informação e formação, inspiração dos
comportamentos individuais, familiares e
sociais” (n.37). É necessário que os
agentes pastorais aprendam a usar os
meios de comunicação em prol da
evangelização.
Reconhecendo o valor, e a urgência dos
apelos que emanam do mundo da
comunicação, a Arquidiocese de Niterói
promoveu uma completa reestruturação
do Setor de Comunicação, que vem
administrando formações mensais para os
agentes de pastorais de comunicação e
sacerdotes dos seis vicariatos. Segundo o
nosso Arcebispo, Dom José Francisco,
“Jesus sempre nos chama a sairmos de
nós mesmos para irmos ao encontro das
pessoas... Enquanto Pastorais de
Comunicação, somos a casa sobre a
rocha. Deus conta com o nosso
compromisso para que o nosso coração
busque sempre o coração de Deus”.
Contudo, esse apelo do nosso
Arcebispo, que é também o apelo de todo
o clero, ainda não gera os frutos desejados
lá no Concílio Vaticano II, quando foram
concebidas as ideias de Pastoral Orgânica
ou Conjunto, porque ainda buscamos
através da integração das pastorais,
melhorar na ação evangelizadora.
“Quando cresce no cristão a consciência
de pertencer a Cristo, em razão da
gratuidade e alegria que produz, cresce
também o ímpeto de comunicar a todos o
dom desse encontro...Compartilhar a
experiência do encontro com Cristo,
testemunhá-lo e anunciá-lo de pessoa a
pessoa, de comunidade a comunidade a
todos os conﬁns do mundo” (cf. At 1,8)
(DAp 160). Essa é a mensagem do
Documento de Aparecida, que ainda é
para nós um grande desaﬁo a cumprir.

“Pastoral de Conjunto” ou “Pastoral
Orgânica” são apenas nomes que damos
ao esforço de evangelizar em mutirão:
leigos, religiosos, padres, bispos, todos em
comunhão orgânica e missionária, a
serviço da vida e da justiça.
Para que a Pastoral de Conjunto possa
acontecer, é fundamental o conhecimento
entre as pastorais, para que assim possam
unir as forças para trabalhar em parceria.
Uma pastoral deve saber o que a outra faz;
quem trabalha nela, qual o objetivo da
pastoral, etc.
Integração não signiﬁca unir duas
pastorais para transformá-las em uma,
mas juntar as duas ou mais pastorais para
buscar em conjunto a evangelização ou o
desenvolvimento de um trabalho.
No caso da Pastoral da Comunicação PASCOM, essa integração signiﬁca a
própria sobrevivência, a própria razão de
existir da pastoral. porque embora
disponha das ferramentas de
comunicação e boa vontade, são os
maravilhosos testemunhos da
comunidade da Igreja que é preciso
difundir. Eis, portanto, a razão pela qual as
pastorais e movimentos devem ser caixas
de ressonância das suas ações, servindose da PASCOM na missão de comunicar.
A Paróquia Nossa Senhora da
Assunção possui excelentes ferramentas
de comunicação, e tem no Jornal Sal e Luz
uma espécie de Diário Oﬁcial da Boa
Nova; mas para que toda a comunidade
paroquial e mesmo os irmãos afastados
possam desfrutar dos benefícios deste
meio de evangelização, se insiste que é
urgente e necessário o compromisso das
pastorais, movimentos e representantes
das Capelas com a divulgação das suas
ações através do seu Jornal Sal e Luz.
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Colegiado do
Setor em tempo
de despedida

Aconteceu na 2ª-feira, dia 29 de agosto, a última reunião do atual colegiado do
Setor Lagos das ENS com os casais Responsáveis de Equipes deste ano.
Na ocasião forma discutidas questões atinentes às próximas atividades do
movimento, e a transição que se fará a partir de novembro, quando assume o
casal Jane e Jânio, da Equipe 1, Nossa Senhora da Assunção, como novo casal
Responsável do Setor Lagos e com novos casais apoio e ligação.
Emocionados e iniciando as despedidas, os atuais responsáveis pelo Setor, o
casal Sueli e Jardel, distribuiu ﬂores aos casais responsáveis de Equipe.
Notícias

Irmandade
do
Santíssimo
Sacramento

Posse dos novos Provedores e
novos membros da irmandade

Em cerimônia presidida pelo Diácono Arildo, aconteceu na sexta-feira, dia 02 de
setembro, a posse dos provedores Edgar Izidro Torres e Teresa Margareth
Bandeira dos Santos Fonseca; e vices, Bernardino Lopes Neto e Reny do
Patrocínio Azevedo; que foram reeleitos para o período 2016/2017, bem como,
dos novos irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento, Lívio da Silva Neves;
Maria da Conceição Alves Valentim; Valéria Cristina Freitas Nogueira da Guia e
Sandra Teieira dos Santos; que receberam o Fitão, e após juramento se
comprometeram com realização das obras de caridade.

Notícias
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Encontrão na Praia do Forte

Carol Gomes

Aconteceu no dia 7 de setembro,
quarta-feira, na Praia do Forte, o
Encontrão do EAC Cabo Frio.
Mais de cem jovens vestidos com a
camisa azul do movimento
compareceram à praia em uma manhã
de sol, calor e muita diversão. Entre
atividades como queimado, cabo de
guerra e futebol, ﬁzemos um delicioso
lanche partilhado e ainda aproveitamos
para gravar vídeos para a divulgação do

EAC Alegria, micareta católica que
acontecerá em fevereiro de 2017.
No dia da independência do Brasil,
aproveitamos para rezar de joelhos pelo
nosso país, agradecer pelas maravilhas
criadas pelo Senhor e testemunhar a
alegria em ser de Deus, a possibilidade
de sermos Igreja e levarmos a Boa Nova
do Evangelho a todas as pessoas e
lugares. Disse Santa Tereza de Calcutá:
“Por vezes sentimos que aquilo que
fazemos não é senão uma gota de água
no mar. Mas o mar seria menor se lhe
faltasse uma gota”.

Dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida,
é dia de agradecer e almoçar juntos na praça

Vem aí o dia 12 de outubro, festa da
Padroeira do Brasil, Nossa Senhora
Aparecida, que também é o dia da criança,
quando por tradição realizamos o “Almoço
na Praça” e a distribuição de presentes
para a criançada.
No dia de agradecer e homenagear a
nossa Mãe Santíssima, vamos mais uma
vez encher a praça de alegria para

celebrar com a família e os irmãos, todos
reunidos para almoçar, ouvindo boa
música, enquanto servimos à nossa Igreja.
Os tickets do almoço, ao preço de
R$15,00 (quinze reais) já podem ser
adquiridos na Secretaria da Paróquia ou
com os Coordenadores de Pastorais.
Solicitamos, também, a doação de
brinquedos para a festa das crianças.
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Peregrinação à Porta Santa, em São Pedro da Aldeia

Maria Lúcia Menezes

A paróquia Nossa Senhora da
Assunção, com apoio da Pastoral Familiar,
irá no próximo dia 24 de setembro, em
carreata até a Porta Santa do Vicariato
Lagos, localizada na Paróquia de São
Pedro Apóstolo, em São Pedro da Aldeia.
"Levem suas bandeirinhas com o brasão
paroquial ou lenços nas cores do Vaticano
e por onde passarmos vamos transbordar
Misericórdia." - sugere o coordenador da
Pastoral Familiar.
A concentração será na Estrada de
Perynas, no antigo espaço de eventos da
cidade, a partir das 15h.
Ao chegar na praça principal da cidade
de São Pedro, todos participarão do rito
para passar pela Porta Santa, após assistir
à Santa Missa das 18h.
O Padre Helcimar Sardinha, pároco da
Paróquia de São Pedro Apóstolo, explica
que o Ano Santo da Misericórdia foi
organizado pelo Papa Francisco para viger
de 8/12/2015 até 20/11/2016, sobretudo
para que as obras de misericórdia, tanto
espirituais quanto corporais sejam
apresentadas ao povo de Deus.
“O ano da misericórdia quer a Igreja de
portas abertas, por onde todos possam
entrar e se sentir acolhidos, todas as
pessoas, inclusive membros de outras
religiões estão sendo motivados a
participar deste ano da misericórdia. O
Papa na sua bula diz inclusive que os
presidiários participam deste ano da
misericórdia, quando, ao passar pela porta

do seu cárcere, eles também podem
ganhar as indulgências. O papa Francisco
fez uma inovação, porque antes os jubileus
eram celebrados apenas na cidade de
Roma e nas basílicas papais. Ele quis que
a misericórdia de Deus seja recebida por
todos, então, todas as catedrais do mundo
inteiro possuem uma porta da
misericórdia”. – disse o sacerdote.
E prosseguiu dizendo: “O Papa foi além
das expectativas, e deﬁniu que também os
bispos diocesanos poderiam escolher
algumas Igrejas no seu território para
servirem também de Centro de
peregrinação para que essas pessoas
pudessem receber essa misericórdia de
Deus. O nosso arcebispo, com muita
alegria quis colocar a Porta Santa nas
Igrejas sede de cada vicariato para
angariar essas indulgências, e coube no
Vicariato Lagos, à Matriz Histórica Jesuítica
ser o centro dessas atenções. Lá está a
porta chamada Porta da Misericórdia. Para
angariar as indulgênciasé necessário que
se faça esta peregrinação, vá até São
Pedro para passar pela Porta Santa.
Embora possa fazer individualmente, o
nosso Arcebispo pede que as Paróquias se
motivem a ir como Paróquia, com os seus
párocos fazendo essa peregrinação. Uma
segunda coisa é que tenha feito conﬁssão
em data próxima, e não tenha apego a
pecado mortal ou venial.Depois, rezar nas
intenções do Santo Padre na Missa, e
comungar nessa celebração. Então, se
você faz essas coisas você pode receber a
indulgência plenária, isto é, a remição das
culpas do seu pecado, e isso você pode
aplicar a si, mas também aos defuntos”.
“Convido você, ﬁel da Igreja, a se colocar
nesse caminho da porta da misericórdia.
Deus está falando tão alto, tão forte,
principalmente nesses dias, então, vá até
São Pedro da Aldeia. A indulgência você
pode receber uma vez ao dia, então você
pode visitar a Igreja de São Pedro
passando pela Porta Santa várias vezes
até o dia 20 de novembro.
Desejo que você receba muitas
misericórdias do pai e também seja
misericordioso como ele é com todas as
pessoas”, ﬁnalizou o Padre Helcimar.

Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
AO ENSINO MÉDIO
Rede Franciscanas
WWW.SAGRADOCJ.COM.BR

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

Grupo de Oração Amigos pela Fé,
uma iniciativa que deu muito certo

Márcia Reis

Há iniciativas que o tempo se
encarrega de demonstrar o acerto e os
frutos que elas podem produzir.
E depois que em 2014, o Padre
Marcelo sugeriu que as famílias
preparassem a novena de Natal em
suas casas, de forma que
evangelizassem o maior número de
pessoas, surgiu do encontro das
vizinhas Elizabeth e Mary, o grupo de
oração “Amigos pela Fé”, que desde
então se mantém com os mesmos
integrantes, se reúne todos os meses e
acumula belas histórias no trabalho de
evangelização.
O grupo promove um rodízio de
casas para as reuniões mensais, e o
anﬁtrião deﬁne o Evangelho a ser
meditado, de acordo com o assunto
proposto, sempre com cânticos e muita
animação. É comum haver convidados
a participarem dos encontros, que ao
ﬁnal, costumam ter o lanche partilhado.
Apesar de muitos integrantes do
grupo serem ativos nos trabalhos
pastorais, o crescimento espiritual
proporcionado pelos encontros tem
levado todo o grupo a um maior
engajamento: “Eu mesma estou me
engajando no trabalho de introdutora,
acho muito pouco, mais na fé acredito

ser assim, nos colocamos aos pés do
Senhor e pedimos para sermos usados
e ele vai nos moldando, nos
capacitando, acontecendo
naturalmente, mais precisamos estar
atentos no ouvir” – disse Márcia Reis,
que participa do grupo juntamente com
o seu esposo, Marquisu Reis.
Há pessoas no grupo que ainda
estão em busca dos sacramentos tais
como batizado, eucaristia e crisma. Um
autêntico testemunho aconteceu na
quaresma de 2015 quando um
integrante que tinha um desejo enorme
de participar da eucaristia e receber o
corpo de Cristo deu um belo exemplo,
se preparou para a conﬁssão e
retomou a sua vida de comunhão. O
grupo também é muito unido na prática
de gestos concretos, fazendo doações
quando alguém propõe, depois de
identiﬁcar o local e a necessidade.
Além dos encontros mensais, há o
grupo no “WhatsApp” e através dele a
evangelização se dá ainda mais com o
evangelho do dia, comentários,
corrente de orações e pedidos para
várias intenções diárias, e com isso,
além de meditarmos a palavra dentro
do nosso grupo, também transmitimos
para outras famílias, contatos e grupos,
e semeamos a palavra de Deus, em
outras terras.

Frederico Santa Rosa
fredericosantarosa.com.br - (22) 98831-3213
Fotografia em Evento Social - Eternizando Sonhos

setembro de 2016

CANTINHO DA CRIANÇA

15

Vem aí o Semear - Semeando Jesus no Coração dos pequeninos

