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Encerramento do Ano Santo da Misericórdia será no dia 20 de novembro
No dia 20 de novembro, domingo, não haverá as Santas Missas de 18h e 20h, na Paróquia Nossa Senhora da Assunção.
A única Santa Missa na tarde/noite do dia 20, será celebrada na Paróquia de São Pedro Apóstolo, em São Pedro da Aldeia, às 18h10min.
Conﬁra, abaixo,
a programação
do encerramento
do Ano Santo da
Misericórdia no
Vicariato Lagos:

O Papa Francisco abre a Porta Santa da Basílica de São Pedro, no V aticano e dá início ao Ano Santo da Misericórdia

Porta Santa da Paróquia de São Pedro, Vicariato Lagos

Extraordinário da Misericórdia, ﬁcam
os dons espirituais que nele foram
concedidos e acolhidos. A graça de
Deus para conosco não termina
nunca. Deus se fez nosso próximo! O
Coração de Cristo continuará aberto
para nós, como sempre esteve.
Neste ano, nós tivemos a graça de
nos sensibilizarmos para com o
coração de nosso Senhor. E Ele nos
quer partícipes do Seu coração.
Mantenhamos os nossos corações
abertos para com todas as pessoas
que se achegarem ou daquelas que
nos aproximarmos. Somos ﬁlhos de
Deus enviados aos outros, Igreja em
saída, peregrina e itinerante,
anunciadora da vida bela e
misericordiosa que nos visitou em
Cristo.
A graça do Ano Santo não pode
terminar. Cristo é o primeiro a querer
que tenhamos a Sua alegria em nosso
cotidiano. Por isso, após o gesto do
Lava-pés, o Senhor disse aos seus
amigos íntimos: “Vocês devem fazer a
mesma coisa que eu ﬁz (...). Se vocês
compreenderam isso e puserem em
prática, serão felizes”(Jo 13, 15-17).
Eis a nossa missão: sejamos
praticantes do que o Senhor nos
ensinou. O Senhor fez e faz Sua parte,
e não se cansa disso: realiza
maravilhas por nós e nos cumula com
o Seu jeito divino de viver a vida
humana. Deus não se cansa de nos
amar, perdoar, de estar próximo de

nós.
Queira Deus, terminado este Ano
Jubilar, que as pessoas possam ver e
sentir em nós a bondade
misericordiosa de Cristo. Que
acolhamos os pecadores, os pobres e
os distantes de Deus e da Igreja. Que
os marginalizados não ﬁquem
esquecidos. Assim como nosso
Senhor continua dizendo a cada um
de nós, que necessitamos de
esperança e de sentido: “Vinde a
Mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e aliviar-vos-ei”
(Mt, 11,28).
Que o nosso modo de viver acolha a
todos, que nossa vida seja um
transbordar do Senhor acolhido!
Lembremo-nos: a Igreja não vive para
si, mas para Cristo. Desta maneira,
ela quer ser o corpo de Cristo, a
estrela que serve de ponto de
referência, ajudando todos a
encontrar o caminho que leva a Ele.
Oxalá, continuemos a “iluminar com a
luz de Cristo, que resplandece no
rosto da Igreja, todos os homens”
(Lumen Gentium, 1).
Todos nós, ao passarmos pela Porta
Santa, mergulhamos em Cristo, o
Bom Pastor, o rosto da misericórdia
do Pai. Que este banho de Jesus
Cristo esteja sempre disponível em
nosso viver. Que possamos dar eco e
testemunho do que São João
escreve: “Tal como Jesus é, assim
somos nós neste mundo” (Jo 4,17).

Dom João Inácio Mϋller
Bispo da Diocese de Lorena (SP)
e articulista da Revista Canção Nova

O Ano Jubilar terminará na solenidade
litúrgica de Jesus Cristo, Rei do
Universo, no próximo dia 20 de
novembro. Foi um Ano de graças e de
bênçãos. Fomos ensopados na
misericórdia de Deus.
Durante todo este Ano Santo da
Misericórdia, Cristo esteve à nossa
procura. Ele é a expressão da
misericórdia do Pai que veio e vem ao
nosso encontro para dar-Se a nós,
para ser a nossa vida. Foi um Ano de
acolhida do dom de Deus, da Sua
graça.
Tivemos a graça de passar pela Porta
Santa. São João Paulo II lembra que
“a Porta Santa nada mais é senão o
símbolo deste encontro com Ele.
Cristo é a verdadeira Porta Santa, que
nos dá acesso à casa do Pai e nos
introduz na intimidade da vida divina”.
Este foi, pois, um Ano de vida íntima
c o m o S e n h o r, “ o P a i d a s
misericórdias e Deus de toda
consolação”. (Cor, 2, 1-3)
Nutrimo-nos de Deus e treinamo-nos
na vida divina: vida misericordiosa,
posturas e práticas que colocam no
centro a pessoa em situação de
vulnerabilidade social ou moral.
Assim, a grande herança que o
Jubileu nos deixa é a experiência viva
e consoladora do encontro com Cristo.
Encerrando oﬁcialmente o Ano

9h às 16h

A solenidade de encerramento do
Ano Jubilar com o fechamento da
Porta Santa também acontecerá em
nosso Vicariato, na Paróquia de São
Pedro Apóstolo, em São Pedro da
Aldeia, no dia 20 de novembro de
2016, na Santa Missa que será
celebrada às 18h.
Antes disso, contudo, a
programação prevê uma
concentração de todo o Vicariato na
Praça das Águas, no centro de São
Pedro da Aldeia, próximo à Igreja
Matriz, onde será recebida a imagem
peregrina de Nossa Senhora
Aparecida, que se encontra em nossa
Região por ocasião do Projeto Rota
300 - Celebração dos 300 anos do
encontro da Imagem da Padroeira do
Brasil. Após, todos se dirigirão à Praça
da Matriz, onde haverá, às16h, a
o r a ç ã o d o Te r ç o d a D i v i n a
Misericórdia; às 16h30min, um louvor;
às 17h30min, a preparação para a
Santa Missa, que será antecedida de
um vídeo com a Mensagem de Dom
José Francisco, Arcebispo da
Arquidiocese de Niterói; e às 18h, a
Santa Missa.
É importante ressaltar que no
domingo, dia 20 de novembro não
haverá as Santas Missas de 18h e
20h na Paróquia Nossa Senhora da
Assunção, nem em qualquer outra
Paróquia do Vicariato Lagos, a não ser
na Paróquia de São Pedro Apóstolo,
em São Pedro da Aldeia, às 18h. Isto
porque é naquela Paróquia que se
encontra a Porta Santa da
Misericórdia em nosso Vicariato
Lagos.
Haverá, contudo, as Missas da
manhã de domingo, dia 20 de
novembro, na Paróquia Nossa
Senhora da Assunção às 08h30min
e às 10h30min, na Matriz Auxiliar, e
na Capela de São José, no Peró, às
10h30min.
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Chega ao fim o Jubileu Extraordinário da Misericórdia
Ano Jubilar termina na solenidade litúrgica de Jesus Cristo, Rei do Universo, em 20 de novembro

“Ao fechar a Porta Santa, animar-nos-ão, antes de tudo, sentimentos de gratidão e
agradecimento à Santíssima Trindade por nos ter concedido este tempo extraordinário de
graça. Conﬁaremos a vida da Igreja, a humanidade inteira e o universo imenso à Realeza de
Cristo, para que derrame a sua misericórdia, como o orvalho da manhã, para a construção de
uma história fecunda com o compromisso de todos no futuro próximo. Quanto desejo que os
anos futuros sejam permeados de misericórdia para ir ao encontro de todas as pessoas
levando-lhes a bondade e a ternura de Deus!”
(Papa Francisco – Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, nº. 5)
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Carta Encíclica LAUDATO SI’ do Santo
Padre Francisco sobre o cuidado da casa comum

Foto: Frederico Santa Rosa

50. Em vez de resolver os
problemas dos pobres e pensar
num mundo diferente, alguns
limitam-se a propor uma redução
da natalidade. Não faltam pressões
internacionais sobre os países em
vias de desenvolvimento, que
condicionam as ajudas económicas
a determinadas políticas de «saúde
reprodutiva». Mas, «se é verdade
que a desigual distribuição da
população e dos recursos
disponíveis cria obstáculos ao
desenvolvimento e ao uso
sustentável do ambiente, deve-se
reconhecer que o crescimento
demográﬁco é plenamente
compatível com um
desenvolvimento integral e
solidário».[28] Culpar o incremento
demográﬁco em vez do
consumismo exacerbado e
selectivo de alguns é uma forma de
não enfrentar os problemas.
Pretende-se, assim, legitimar o
modelo distributivo actual, no qual
uma minoria se julga com o direito
de consumir numa proporção que
seria impossível generalizar,
porque o planeta não poderia
sequer conter os resíduos de tal
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Continuação da edição anterior...

consumo. Além disso, sabemos
que se desperdiça
aproximadamente um terço dos
alimentos produzidos, e «a comida
que se desperdiça é como se fosse
roubada da mesa do pobre».[29]
Em todo o caso, é verdade que
devemos prestar atenção ao
desequilíbrio na distribuição da
população pelo território, tanto a
nível nacional como a nível
mundial, porque o aumento do
consumo levaria a situações
regionais complexas pelas
combinações de problemas ligados
à poluição ambiental, ao transporte,
ao tratamento de resíduos, à perda
de recursos, à qualidade de vida.
51. A desigualdade não afecta
apenas os indivíduos mas países
inteiros, e obriga a pensar numa
ética das relações internacionais.
Com efeito, há uma verdadeira
«dívida ecológica»,
particularmente entre o Norte e o
Sul, ligada a desequilíbrios
comerciais com consequências no
âmbito ecológico e com o uso
desproporcionado dos recursos
naturais efectuado historicamente
por alguns países. As exportações

de algumas matérias-primas para
satisfazer os mercados no Norte
industrializado produziram danos
locais, como, por exemplo, a
contaminação com mercúrio na
extracção minerária do ouro ou com
o dióxido de enxofre na do cobre.
De modo especial é preciso calcular
o espaço ambiental de todo o
planeta usado para depositar
resíduos gasosos que se foram
acumulando ao longo de dois
séculos e criaram uma situação que
agora afecta todos os países do
mundo. O aquecimento causado
pelo enorme consumo de alguns
países ricos tem repercussões nos
lugares mais pobres da terra,
especialmente na África, onde o
aumento da temperatura,
juntamente com a seca, tem efeitos
desastrosos no rendimento das
cultivações. A isto acrescentam-se
os danos causados pela
exportação de resíduos sólidos e
líquidos tóxicos para os países em
vias de desenvolvimento e pela
actividade poluente de empresas
que fazem nos países menos
desenvolvidos aquilo que não
podem fazer nos países que lhes
dão o capital: «Constatamos
frequentemente que as empresas
que assim procedem são
multinacionais, que fazem aqui o
que não lhes é permitido em países
desenvolvidos ou do chamado
primeiro mundo. Geralmente,
quando cessam as suas
actividades e se retiram, deixam
grandes danos humanos e
ambientais, como o desemprego,
aldeias sem vida, esgotamento
dalgumas reservas naturais,
desﬂorestamento, empobrecimento
da agricultura e pecuária local,
crateras, colinas devastadas, rios
poluídos e qualquer obra social que
já não se pode sustentar».[30]

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

EDITORIAL
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Música Sacra

Padre Marcelo Chelles Moraes
Maestro Ruy Capdeville

A vida não acaba,
apenas se transforma
No último dia 2 de novembro rezamos, em
nossas missas, pelos irmãos e irmãs que já partiram
desta vida terrena. Nós cremos na vida eterna!
Com efeito, "diante da morte, o enigma da
condição humana atinge seu ponto alto" (Gaudium et
Spes, nº 18). É o temor da destruição perpétua que
nos invade. Sentimos na alma o desejo de viver para
sempre.
A fé nos assegura que a morte já foi vencida no
Mistério Pascal de Jesus Cristo. Já no Antigo
Testamento, o profeta Daniel anunciava que “os que
dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida
eterna, outros para a reprovação". E Jesus, no Novo
Testamento, declara “Eu sou a ressurreição e a vida,
quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá” (Jo
11,24).
Assim, reza o Prefácio da Missa dos ﬁeis
defuntos: “desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado,
nos céus, um corpo imperecível e aos que a certeza
da morte entristece, a promessa da imortalidade
consola”, pois, para os que crêem, a vida não é tirada,
mas transformada”
Cremos, pois, na vida após a morte, Unidos ao
Sacrifício Eucarístico, peçamos a Deus, que os ﬁeis
defuntos, por sua misericórdia, descansem em paz.
Amém!

EXPEDIENTE
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO
Tel.: (22) 2643-0082 / e-mail: saleluz@pnsassuncao.org.br - Site: www.pnsassuncao.org.br
Diretor: Padre Marcelo Chelles
Jornalista Responsável: Lia Navarro Ferreira da Costa (0035483/RJ)
Coordenação Geral: Rubens José de Siqueira Terra Campos
Produção e Programação Visual: Equipe Sal e Luz / PasCom
Fotos e imagens : PasCom / divulgação
Impressão: Jornal Tribuna da Imprensa de Petrópolis
Tiragem: 5.000 exemplares - Distribuição gratuita e dirigida

A chamada “Música Clássica”
sobrevive séculos e séculos,
porque, por séculos e séculos,
sempre houve e continua
havendo um expressivo número
de pessoas que persistem
ouvindo-a e dela cuidando. Este
milagre de preservação originase na instigante beleza de tais
peças musicais. Há peças do
chamado gregoriano, o qual é
elencado entre a Música
Clássica, há tais peças que já
contam mais de 1.500 anos.
Quanta sobrevivência!
Vale a pena que nos incluamos
no seleto grupo dos apreciadores
desta Música Clássica
(Gregoriano, Bach, Händel,
Beethoven, Schubert, Verdi, etc,
etc, etc). Mas a voz de Deus
persiste “Ganhareis o pão com o
suor do vosso rosto”. Temos que
suar: ter paciência com nós
mesmos, manter a vontade de
um progresso pessoal e, ouvir,
ouvir, ouvir ...
Nosso trabalho diminuirá (é
natural querermos poupar
trabalho, quando ainda não dá
para reconhecermos o fruto de
um tal trabalho), nosso trabalho
diminuirá, se começarmos por
peças menos complexas ou
peças mais rapidamente
entendíveis. Algumas dessas
composições “mais fáceis” são, à
guisa de exemplo, as famosas
valsas de Strauss, as óperas de
Mozart e de Verdi (O ideal é
seguirmos o canto, lendo o texto
da ópera, com tradução), a 5ª e a
9ª sinfonias de Beethoven, as
peças pianísticas de Chopin ...
Está na hora de ser dito que “mais
fácil” não signiﬁca,
necessariamente, “menos valor”.
Na Paróquia de Nossa
Senhora da Assunção há um
coral clássico, o que, na atual
cultura brasileira e na cultura
católica do Brasil chega a ser um
fenômeno. Nas décadas de 40 e
de 50, quando este articulista era
um pequeno seminarista, toda a
semana havia um espaço de
tempo de cerca de 1h30, em que
um padre/professor explicava
composições de grandes
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músicos e tocava-as na eletrola,
habituando-nos, desde
pequenos, a este gênero
clássico. A probabilidade de
aquelas crianças, uma vez
sacerdotes, favorecerem a
música clássica era grande.
O Padre João Luiz, que foi
pároco da Paróquia Nossa
Senhora da Assunção, por um
motivo, ou por outro, estava e
está entre o bom número de
sacerdotes de nossa Diocese
que gostam de um coral clássico
cantando tal música no templo de
Deus. Dom José Francisco,
tendo ouvido nosso Coral cantar,
em São Pedro, uma “Missa” de
Orlando de Lassus, foi, ao ﬁm da
Liturgia, pedir ao Maestro uma
partitura daquilo que ele tinha
gostado bastante. Em Cabo Frio,
em nossa Paróquia, há um
signiﬁcativo número de ﬁéis que
reclamam com o Maestro Ruy,
quando o Coral, por um motivo
ou outro, deixa de cantar durante
algum tempo.
Vale a pena que a maioria dos
paroquianos se esforce para
cantar os cantos propostos pelo
Coral, que, aliás, entre 8 missas
de dois ﬁns-de-semana, ocupa
só um oitavo deste número de
Missas, ou seja, não mais que
12,50%, uma boa percentagem
para um esforço especial. Alguns
dos momentos do Coral são mais
difíceis, mas podem ser também
momentos de progresso do
paroquiano. Para executar uma
música segundo os critérios que
os livros vêm nos ensinando, os
maestros estudam muito e não
estudam só para suar, estudam
para fazer o melhor que os anos
e os séculos provaram assim ser.
O povo cristão merece que os
que tenham estudado muito
possam colaborar no templo,
como, por exemplo, um excoralista do Rainha Assunta,
Cyrano Salles, que, aqui, aos 10
anos, começou conosco, foi
preparado para o vestibular da
UFRJ, e agora já cursa o
doutorado: Cyrano é contratado
pela Diocese do Rio, com carteira
assinada, para ali executar,
dentro do templo do Senhor, a
correção de música que os livros
e mestres ensinam.

Os valores da nossa Igreja - Parte LXXXVI
José Antunes Gonçalves

Caríssimos (as) Irmãos e
Irmãs, em Cristo Jesus.
Por dois meses
consecutivos deixávamos de
escrever sobre a história do
passado, respeitando a falta
de espaço em nosso “Jornal”.
Mas, nem por isso deixamos
de tratar de assuntos
importantes de nossa
atualidade. A cada mês,
vivemos intensamente as
celebrações religiosas que
revigoram a nossa fé,
fortalecendo-nos na
convicção e no amor à Igreja
de CRISTO JESUS.
Como acontecimento mais
recente, registramos a
celebração das homenagens
à Virgem Padroeira do Brasil
“Senhora da Conceição”, no
seu dia, 12.10.2016, com a
celebração da Santa Missa
às 10:30 h. presidida pelo
amado Pároco, Padre
Marcelo, na Igreja Matriz
A u x i l i a r, c o m “ a l m o ç o
comunitário” na Praça Porto
Rocha, seguido de várias
atrações e distribuição de
brinquedos para a criançada.
Foi bonita a programação!
Quando escrevemos sobre
a Virgem Senhora da
Conceição Aparecida”,
Padroeira do Brasil,
lembramos, também, da
“Virgem Conceição
Aparecida” de nossa terra
Cabo Frio, imagem
encontrada pelo pescador
Domingos André Ribeiro,
numa gruta em alto mar do
Arraial do Cabo, quando toda
região pertencia a Cabo Frio,
razão de seu título “Virgem
Aparecida de Cabo Frio, cujo
dia é, para nós, cabofrienses, comemorado no dia
“24 de setembro”. Nossa
“Santa”, a Virgem Aparecida
de Cabo Frio, foi encontrada
no ano de 1721, quatro anos
depois da aparição da nossa
Padroeira do Brasil.
Precisamos, também,
comemorar, festivamente, o
dia da nossa “Virgem
Aparecida”, imagem, aliás,

surripiada da nossa Igreja
Matriz e nunca mais
recuperada. A imagem que
vemos no seu “Altar”, trata-se
de uma réplica, mas, com a
mesma devoção, cabe-nos,
católicos, homenageá-la. É o
nosso parecer!
Ainda, no mês de “outubro”,
dedicado às “missões”,
reﬂetimos sobre a nossa
missão! A palavra “missão”,
no seu sentido mais amplo,
quer dizer: “ato de enviar”.
Para nós, católicos, é a
missão que recebemos de
Cristo Jesus, quando ELE
envia seus discípulos a
proclamar (difundir) o
Evangelho, como vemos na
Palavra, São Lucas 10, 1-9; a
escolha dos setenta e dois e o
envio de dois a dois para o
anúncio do “Reino”. Também
nós, devemos estar atentos
ao chamado de JESUS para
anunciarmos o seu
Evangelho!
Voltando ao passado,
quando ainda estamos nos
referindo ao ano de 1971,
tivemos como último registro,
no Capítulo “LXXXII”, a
chegada do Sacerdote Frei
Paulo da Cruz, transferido da
Paróquia de São João de
Meriti para a nossa Paróquia
no dia 29 de janeiro de 1971,
e comentávamos aquilo que
encontramos escrito: “Frei
Paulo da Cruz chegou cheio
de ânimo, com as melhores
disposições, e aqui recebido
com muita alegria”.
Na época de Frei Paulo da
Cruz, tínhamos ainda entre
nós, Frei Euclydes e Frei
Conrado, além das
constantes visitas de outros
sacerdotes, por exemplo, no
mês de Fevereiro daquele
ano, visitavam-nos, Frei
Diamantino; Frei Felipe
Schilling; Frei Almir
Guimarães de Goiatuba
(Goiás); Frei Xisto; Frei
Anacleto; Frei José de
Almeida; Frei Godofredo; Frei
Hermenegildo, e Frei Alcides,
este, (está escrito): “vindo
todo ﬁnal de semana, de
Petrópolis para nos dar uma

ajuda”; o que, subtende-se,
que os demais aqui estiveram
em viagem de férias.
Nos dias 28 de fevereiro a
20 de março, Frei Euclydes
viaja para o Sul, sua terra
natal, não somente em
viagem de férias, mas
principalmente para visitar o
“pai”, doente, (como está
escrito), demorando-se até o
dia 28 de março (como está
escrito), face a enfermidade
de seu pai.
Durante a “semana santa”
daquele ano, teve-se a
preciosa ajuda (está escrito)
de Frei Orlando Bernardi e
dos Clérigos: Frei Raulino e
Frei William, ensaiando-se a
execução dos cânticos e da
liturgia, segundo o
lançamento da Editora Vozes
(tudo, como escrito).
Em “maio” daquele ano, um
triste registro (como escrito):
furto na “Capela de Armação
dos Búzios”, desaparecendo,
imagens; cruciﬁxo e cordões
de prata da Imagem de
Nosso Senhora Sant'Ana.
Nenhum outro comentário a
respeito do assunto
encontrou-se! Com certeza,
até hoje, nada reavido,
igualmente o que também
aconteceu em nossa Igreja
Matriz: furto da Imagem
original, da Virgem Aparecida
de Cabo Frio; castiçais e
imagens; o resplendor e os
anjinhos laterais da
Padroeira; tudo, até hoje,
sem recuperação!
Finalmente, comentário
sobre as festividades de
“Corpus Christi” daquele ano
(1971), dia 10 de junho de
1971: “a Procissão do “Corpo
de Deus“ (como está escrito),
de ano a ano, tornando-se
cada vez mais empolgante.
Neste ano quase todos os
tapetes foram feitos com “sal
grosso colorido”; o trajeto de
ponta a ponta da Avenida.
Amados e amadas, por
Cristo Jesus: aqui ﬁcamos!
Aguardemos o próximo
“capítulo”, na paz, e na
alegria do Senhor. Amém?
Amém!
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O casal Jane e Jânio é apresentado com os novos casais apoio e ligação, para
conduzir os destinos do movimento no Setor Lagos pelos próximos três anos.

Sueli e Jardel - Casal da Eq. 4 - N. Sª das Graças

“Combatemos o bom combate, terminamos nossa
missão, conservamos a fé” (2 Tm 4,7)
É com essa sensação que chegamos ao ﬁnal da missão,
e gratiﬁcados, pois como cristãos sabemos que tudo foi
graça do Espírito Santo de Deus. Procuramos sempre em
todas as nossas decisões agir com caridade, renunciando
a muitas de nossas ideias para que fosse pleno o
crescimento do setor.
Por ocasião do nosso “Sim”, reﬂetimos muito sobre o
chamado, que com certeza era de Deus, e conﬁante Nele,
seguindo o exemplo de Maria, nossa mãe e intercessora
do movimento, assumimos o Setor Lagos. Essa foi nossa
opção, mesmo sendo sabedores das diﬁculdades que
iríamos encontrar.
Até que tudo passou muito rápido, 3 anos á frente da
responsabilidade do Setor Lagos . Foi um tempo de
alegria, busca, aprendizados, desaﬁos, crescimento,
dúvidas, incertezas, mas a vontade de Deus, foi a que

Notícias

No dia 19 de outubro participamos como Casal Anﬁtrião
da Reunião de Interequipes, “Que vossos rins estejam
cingidos e as lâmpadas acesas”. Participaram casais
de outras equipes e um casal de Rio das Ostras. Foi um
momento de muita reﬂexão, onde pudemos partilhar a
palavra de Deus, e como estamos vivenciando na
nossa missão. O tema da reunião nos encaminha para
uma analise de como devemos cumprir o que nos pede
a Igreja e o nosso movimento. O texto nos chama
atenção para o mundo tão carente de fé em que
vivemos, onde é necessário mais do que nunca, não
perdermos a tão pequena e teimosa esperança. Não
devemos abandonar o que nos foi conﬁado por Deus .

EAC

Notícias

Pastoral da
“Todo catequista deve aplicar a si mesmo a misteriosa
palavra de Jesus: 'Minha doutrina não é minha, mas
daquele que me enviou”, (Jo 7,16) (CIC, 426-427).

Foto: Reinaldo Azevedo
O casal Sueli e Jardel se despede com os antigos casais apoio e ligação, após
três anos de serviços prestados ao Setor Lagos do Movimento das ENS.

prevaleceu, e não a nossa. Procuramos fazer o melhor
para o setor, buscando sempre o crescimento do casal e
dessa grande família que são as Equipes de Nossa
Senhora. Durante a caminhada, deixamos de lado as
ações individuais para darmos espaço às Equipes, um
reconhecimento de que não estamos sós nessa
caminhada. Muitas foram as preocupações, os desaﬁos,
os espinhos no meio da estrada, e a força que nos
impulsionava era saber que o nosso Deus estava sempre
ao nosso lado, em cada situação, e se fez sempre através
de cada SCE, CRE, CL, casal apoio e a todos os casais
das 14 equipes. A vocês muito obrigado pelo apoio! A
oração conjugal nos fortaleceu em muitos momentos e
fomos a cada dia vencendo as diﬁculdades. Não faltou
ajuda mútua dos casais de nossa Equipe de base, a
união, o carinho, o auxilio mutuo, as orações.
Enﬁm, foram anos de crescimento para nós, no campo
conjugal, espiritual, pessoal, anos de muitas bênçãos.
Queremos agradecer em primeiro lugar a Deus e depois
a nossa família que muitas vezes nos compreenderam

quando tivemos que nos ausentar em alguns momentos.
E por ﬁm, somos gratos ao nosso SCES Padre Rafael
Santana, mais que um amigo... Um irmão, companheiro
de todas e para todas as horas, que nos orientava nas
decisões com caridade divina e precisão. Eternizamos
nossa gratidão! Foram esses os nossos esteios e a força
do nosso setor. Agora nós pedimos que continuem
prestando essa ajuda e entusiasmo para que o Setor
Lagos continue sendo essa fortaleza no movimento.
Pedimos a todos os equipistas que unam-se a nós em
oração pela missão de Jane e Janio e seu colegiado, que
Deus e Nossa Senhora estejam com eles, em todos os
momentos durante esta caminhada, estamos felizes e
agradecidos ao Senhor pelo Sim de Maria que eles
deram ao nosso Setor.
Aprendemos nas ENS que cada missão dada por Deus é
um chamado para amar mais. Amar a Deus, as ENS e
aos irmãos equipistas.
Que Nossa senhora da Assunção interceda ao seu ﬁlho
Jesus pelo Setor Lagos.

Interequipes reúne casais de equipes diversas do Setor Lagos, Niterói, São Gonçalo e Rio das Ostras
Vanda e Roberto - Casal da Eq. 1 - N. Sª da Assunção
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PARÓQUIA EM MOVIMENTO

Carol Gomes

No dia 30 de outubro, um
ensolarado domingo, os jovens da
paróquia Nossa Senhora da
Assunção se reuniram na Matriz
Auxiliar para realizar uma grande
adoração pelo Enem, às 17 horas,
seguida da Santa Missa das 18
horas com toda a assembleia.
O ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio) é uma prova
realizada anualmente, com o
objetivo de avaliar o nível
educacional do ensino médio, e
cuja nota é utilizada como
parâmetro para o ingresso em
muitas universidades do Brasil,
tanto públicas como privadas. Nos
últimos anos, a concorrência tem
aumentado cada vez mais, o que
vem gerando maiores
investimentos e uma pressão
muito maior nos jovens que
chegam ao último ano escolar.
Pensando nisso, nosso
pároco, Padre Marcelo, decidiu
realizar no ano passado um
momento de adoração e entrega
ao Senhor Jesus, voltado aos

jovens que prestariam o Enem.
Diante do êxito, o evento foi
repetido neste ano.
A dedicação aos estudos é
uma característica de muitos
santos da nossa Igreja, como São
Tomás de Aquino, o Doutor
Angélico. No entanto, o que vale
para Deus não é necessariamente
o sucesso acadêmico, mas a
dedicação, tendo sempre como
objetivo dar o melhor de si, e a
busca incansável pelo
conhecimento, pois, dessa forma,
desenvolvemos a nossa
inteligência, dom de Deus.
Participaram da adoração
todos os movimentos e pastorais
do Setor Juventude, os jovens que
prestarão o Enem e também todos
aqueles que desejaram contribuir
através da intercessão. Nesse
momento de louvor e união diante
da presença eucarística de Cristo,
todos puderam deixar a Igreja
fortalecidos pela graça, conﬁantes
na providência divina e enﬁm
preparados para realizar a prova
dos dias 5 e 6 de novembro, na
paz do Senhor.

Carlos Alberto Assis

Conforme o RICA (Rito da Iniciação Cristã
de Adultos), a Entrega do Símbolo dos
Apóstolos (Credo) e Entrega da Oração do
Senhor (Pai Nosso), conforme preceitua
os itens 125 a 187 e 188 a 192 (págs. 91 e
104), ambas são feitas durante a etapa (no
catecumenato) de Puriﬁcação e

Iluminação, ou seja, próximas ao
sacramento. De forma alguma eles [o
Credo e o Pai Nosso] deverão ser
entregues apressadamente em uma única
etapa. Neste ano, o Credo foi entregue
aos catequizandos do 1º ano da
catequese catecumenal, já Oração do Pai
Nosso, foi para os catequizandos do 2º
ano da catequese catecumenal.
A Catequese celebrou mais um Dia das
Crianças com muita animação e alegria.
As crianças se divertiram e comemoraram
com: alegria, brincadeiras, lanche e tudo o
mais que elas gostam, na maior
simplicidade e pureza.
"Deixem vir a mim as crianças e não as
impeçam; pois o Reino de Deus pertence
aos que são semelhantes a elas” (Lc 18, 16).

Peregrinação dos Catequistas da Paróquia de Nossa Senhora
da Assunção à Porta Santa da Misericórdia, em São Pedro d’Aldeia

A Igreja católica já vive o Ano da
Misericórdia. O Papa Francisco explicou o

signiﬁcado desse Ano Santo, destacando o
chamado urgente a viver a misericórdia no
mundo de hoje. O Papa Francisco disse:
“Todos somos pecadores! Aproveitemos
esse momento que vem e cruzemos o limiar
dessa misericórdia de Deus que nunca se
cansa de perdoar, nunca se cansa de nos
esperar! Ele nos olha, está sempre próximo
a nós. Coragem! Entremos por essa porta!”.
Sendo assim, nós catequistas, o ﬁzermos!
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A IGREJA NO MUNDO

Ecumenismo: Papa Francisco e Líder da Igreja Luterana
propõem reconciliação e assinam declaração conjunta

Lund, Suécia, 31 out 2016 (Ecclesia) - O
Papa e o presidente da Federação
Luterana Mundial (LWF, siga em inglês),
assinaram hoje na Suécia uma
declaração comum, por ocasião da
comemoração conjunta católico-luterana
dos 500 anos da reforma protestante.
“Pedimos a Deus inspiração, ânimo e
força para podermos continuar juntos no
serviço, defendendo a dignidade e os
direitos humanos, especialmente dos
pobres, trabalhando pela justiça e
rejeitando todas as formas de violência”,
refere o texto, ﬁrmado por Francisco e
por Munib Yunan na catedral luterana de
Lund, após uma oração ecuménica.
A declaração conjunta pede perdão por
“divergências e conﬂitos históricos”, ao
mesmo tempo que saúda os 50 anos de
“constante e frutuoso diálogo
ecuménico” oﬁcial entre católicos e
luteranos, bem como o seu “serviço
comum ao próximo”, muitas vezes em
situações de sofrimento e de
perseguição
“Hoje, de modo particular, levantamos as
nossas vozes para pedir o ﬁm da
violência e do extremismo que ferem
tantos países e comunidades, e
inumeráveis irmãos e irmãs em Cristo”,
referem o Papa e o presidente da LWF.
Em particular, o texto evoca o drama
humano dos refugiados e de quantos
procuram asilo, fugindo da guerra e da
pobreza.
A assinatura foi selada por um abraço

entre o Papa e Munib Yunan, sob uma
salva de palmas da assembleia.
Os dois responsáveis lamentam, na
posição conjunta, que luteranos e
católicos tenham ferido a “unidade
visível da Igreja”, os “preconceitos e
conﬂitos” e a instrumentalização da
religião para “ﬁns políticos”.
“ Rejeitamos categoricamente todo o
ódio e violência, passados e presentes,
especialmente os implementados em
nome da religião”, pode ler-se.
A declaração deixa votos de que seja
possível “remover os obstáculos” a uma
unidade plena entre as duas Igrejas e
aborda a questão da intercomunhão, a
celebração da Eucaristia “auma única
Mesa”.
“Desejamos ardentemente que esta
ferida no Corpo de Cristo seja curada.
Este é o objetivo dos nossos esforços
ecuménicos, que desejamos levar por
diante inclusive renovando o nosso
empenho no diálogo teológico”, assinala
o documento, que consagra o
“compromisso de passar do conﬂito à
comunhão”.
A declaração apela a um empenho
comum de católicos e luteranos na
defesa do meio ambiente.
Francisco iniciou hoje uma visita de dois
dias à Suécia, para encontros de
reﬂexão e oração com luteranos e
católicos, tendo como pano de fundo os
500 anos da “reforma protestante”
iniciada por Lutero.

novembro de 2016

Vaticano recorda proibição de
espalhar cinzas da Cremação

A Congregação para a Doutrina da Fé
(Santa Sé) divulgou, recentemente, uma
instrução sobre sepultamento,
recordando a proibição de espalhar as
cinzas da cremação e a necessidade de
conservá-las nos cemitérios ou locais
sagrados.
“Para evitar qualquer tipo de equívoco
panteísta, naturalista ou niilista, não seja
permitida a dispersão das cinzas no ar,
na terra ou na água ou, ainda, em
qualquer outro lugar”, refere a instrução
'Ad resurgendum cum Christo', assinada
pelo cardeal Gerhard Müller, prefeito da
Congregação para a Doutrina da Fé.
A Igreja Católica deixa aos ﬁéis, desde
1963, a liberdade de escolher a
cremação do seu próprio corpo, embora
preﬁra “a antiga tradição cristã” do
sepultamento.
Mediante a sepultura dos corpos nos
cemitérios, nas igrejas ou em lugares
especíﬁcos para tal, a tradição cristã
conservou o hábito, pelo qual o próprio
Senhor Jesus submeteu-se.
Cremação
Àqueles que tiverem optado pela
cremação, concede-se a possibilidade
de celebrarem as exéquias cristãs,
evitando práticas como as de espalhar
as cinzas ou conservá-las fora do
cemitério.
O texto apresenta uma série de
indicações sobre a conservação dos
restos mortais, em caso de cremação,
sublinhando que esta prática “não

ATENÇÃO
Senhores Coordenadores:
Favor enviar a agenda e
notícias de sua Pastoral
ou Movimento até o dia 20
de cada mês, para
publicação no seu

Jornal Sal e Luz
e-mail: saleluzedicao@gmail.com

implica uma razão objetiva que negue a
doutrina cristã sobre a imortalidade da
alma e da ressurreição dos corpos”.
“No caso de o defunto ter claramente
manifestado o desejo da cremação e a
dispersão das mesmas na natureza por
razões contrárias à fé cristã, ser-lhe-ão
também negadas as exéquias”,
acrescenta a nota.
Também não é consentida a
conservação das cinzas em casa;
quaisquer que sejam as motivações
legítimas que levaram à escolha da
cremação do cadáver, as cinzas do
defunto devem ser conservadas, no
cemitério ou, se for o caso, numa igreja,
desde que tenha lugar especialmente
dedicado a esse ﬁm” insiste a Santa Sé.
Concepções errôneas
Estas orientações pretendem evitar o
risco de práticas inconvenientes ou
supersticiosas. Tais como: concepções
“errôneas” sobre a morte, como a ideia
do “aniquilamento deﬁnitivo”, a “fusão
com a Mãe natureza”, uma “etapa no
processo da reencarnação” ou a
“libertação deﬁnitiva da 'prisão' do
corpo”.
Enterrando os corpos dos ﬁéis
defuntos, a Igreja conﬁrma a fé na
ressurreição da carne e deseja colocar
em relevo a grande dignidade do corpo
humano, como parte integrante da
pessoa da qual o corpo condivide a
história.
Por Agência Ecclesia
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VIVENDO A FÉ

Pastoral do Dízimo

Natal de Luz, Natal sem Fome
Participe dessa campanha de amor

Dízimo é...
gratidão, devolução, partilha e seviço

Um convite a reﬂexão
Adelício e Daise

Tenho reﬂetido sobre uma coisa ao longo
desses 20 anos como Membro da Pastoral do
Dízimo. Nós somos a Única Igreja fundada
por Cristo e, além de termos o privilégio de ter
Maria, mãe de Jesus ao nosso lado como
protetora, somos a maior religião no Brasil.
Temos em nossa cidade a sétima igreja mais
antiga do país, e aos ﬁns de semana,
recebemos em média mais de seis mil ﬁéis
participando das missas e reuniões. Por que,
com todo esse numero de ﬁéis participando
em nossa igreja, nós só temos inscritos na
pastoral do dízimo pouco mais de oitocentos
dizimistas, dois quais, somente quinhentos
contribuem?
Ao longo desses mais de vinte anos todos
os sacerdotes que passaram em nossa
paróquia, cada um dentro do seu limite,
ﬁzeram melhorias em nossa igreja, para
melhor conforto dos paroquianos.
Ultimamente o Padre Marcelo, na
comemoração dos quatrocentos anos de
fundação de nossa paróquia em Cabo Frio,
reformou-a, comprou todo mobiliário e
paramentos, para melhor atender os ﬁéis.
Recentemente, foi construído dois sanitários
masculinos e femininos para melhor atender
homens e mulheres.
Mesmo assim, com investimentos e mais
investimentos, continuamos tendo a mesma
arrecadação de dízimos. Você, que ainda não
foi tocado a ser dizimista depois de todas
essas melhorias, não reﬂete sobre como
conseguimos manter tudo isto?
Nossa paróquia tem despesas com
funcionários, encargos sociais, água, luz,
telefone, moradia para os sacerdotes,
alimentação para os mesmos, gasolina,
salários para os sacerdotes, materiais de

limpeza e materiais de escritório. Você já
observou que quando chega em nossa
paróquia, as luzes estão acesas , os bancos
todos limpos, banheiros limpos e temos um
som de ótima qualidade? Pois é querido e
amado irmão, tudo isso tem custo. Contribua
com essas despesas e seja dizimista.
Em determinado momento Jesus foi
interpelado pelos fariseus, onde lhe deram
uma moeda e ﬁzeram uma pergunta:
- “Mestre, é permitido que se pague imposto
a Cesar ou não?” (MAR-12/17)
Jesus sabiamente respondeu:
- “Dá a Cesar o que é de Cesar e a Deus o
que é de Deus”.
Eu e você, estamos dando a Deus o que é
de Deus?
Querido e amado irmão, não se preocupe.
Na pastoral do dizimo é terminantemente
proibido identiﬁcar valores de contribuição dos
dizimistas.
Quando você muda e se converte, a sua
mente e o seu coração começam a nascer de
novo. É como a história do encontro de Jesus
com Nicodemos. É preciso nascer do alto, da
água e do Espirito Santo. Aí a pessoa começa
a ﬁcar renovada e Deus vai operando em sua
vida de forma esplendida e maravilhosa. A
graça de dar gera a graça de receber.
O dízimo deve doer na alma. Lá dentro onde
você e Deus fazem um grande e verdadeiro
pacto de intimidade e oblatividade. Aí sim, o
dízimo começa a produzir os seus frutos,
porque nasce das entranhas como quem gera
o parto de uma nova vida. O dízimo, além de
uma opção pastoral madura e
comprometedora, nos anima a viver a palavra
de Deus.
Vamos lá Irmão! Coragem. Contribua com
sua Igreja. Seja dizimista e junte-se a nós.
Faça parte dessa família de dizimistas.

Maria Lúcia Menezes

A Paróquia Nossa Senhora da
Assunção está realizando, mais
uma vez, a Campanha “Natal de
Luz, Natal sem Fome”. A
iniciativa acontece desde 1998
com o objetivo de levar alimentos
às mesas de famílias carentes no
Natal e recebe a colaboração de
paroquianos, empresários e da
população em geral.
No ano passado, mais de dez
toneladas de alimentos não
perecíveis foram arrecadadas e,
com a ajuda de uma equipe de
voluntários, foram transformados
em cestas básicas, contendo,
cada uma, 16 quilos de alimentos
fundamentais da cesta básica.
As cestas são distribuídas
para famílias de comunidades
carentes da cidade. As famílias
que serão contempladas são,
comprovadamente, famílias
necessitadas de ajuda e apoio
material, uma vez que, para o
recebimento do donativo, é
necessário participar
previamente do cadastro feito
pela equipe do "Natal de Luz,
Natal sem Fome", através das
comunidades (Capelas) da
região. Não é necessário ser
católico, a ação é para toda
comunidade de Cabo Frio.
A campanha de arrecadação
de alimentos terá a valorosa
colaboração do já tradicional
Passeio Ciclístico da Paróquia
de Nossa Senhora da Assunção,

com o apoio do Grupo Bike Night,
que acontecerá no dia 11 de
dezembro, domingo, às 9 horas e
30 minutos, com saída em frente
à Matriz Histórica. Para participar
do passeio cada pessoa deve
levar ao ponto de troca 5 (cinco)
Kg de alimentos não perecíveis,
e trocar pela camiseta do evento.
Em virtude do passeio
ciclístico, informamos que não
haverá Missas nas Capelas de
Santanna e do Peró, na manhã
de domingo, dia 11 de dezembro,
sendo as Missas antecipadas
para o sábado, 10 de dezembro,
às 18h na Capela de Santanna e
às 19h30min na Capela do Peró.
No sábado, haverá Missa,
também, às 18h na Capela de
Santa Clara e às 20h na Matriz
Auxiliar. No Domingo haverá
Missas às 8h30min, 18h e 20h,
na Matriz Auxiliar.
“Porque tive fome e me destes
de comer; tive sede e me destes
de beber; era peregrino e me
acolhestes; ...Em verdade eu vos
declaro: todas as vezes que
ﬁzestes isto a um destes meus
irmãos mais pequeninos, foi a
mim mesmo que o ﬁzestes” (Mt
25,35.40).
As doações já podem ser
entregues na tenda externa da
Matriz Auxiliar após as Missas de
sábado e domingo, ou na
Secretaria Paroquial, de 2ª a
6ª-feira, das 9h às 18h; e aos
sábados, das 9h às 12h. Dúvidas
pelo telefone (22) 2643-0082.
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Pastoral Familiar

Reúna os amigos, parentes e vizinhos, convide
também os irmãos afastados para celebrar,
nas casas, a NOVENA DE NATAL!

novembro de 2016
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ACONTECE

Rota 300, a imagem peregrina em nossa Paróquia

Santa Missa e muitas orações no dia de finados

Rubens Campos

Rubens Campos

Equipe do Setor Pré-Matrimonial

Aconteceu nos dias 5 e 6 de
novembro o 3º Encontro de noivos de
2016, promovido pelo Setor PréMatrimonial da Pastoral Familiar, que
contou com a participação de 11
casais.
O “Encontro de Preparação para a
vida Matrimonial” tem como objetivo
central sensibilizar os noivos para
obterem orientação e,
conscientemente, optarem pelo
Sacramento do Matrimônio, baseados
no amor conjugal cristão e buscando a
evangelização da sua família.
O Encontro contou com a
presença do Padre Antonio Paes, que
ministrou palestra sobre o
Sacramento do Matrimônio e seus
aspectos canônicos, bem como do
nosso Vigário Paroquial, o Padre

Celso Luis, que atendeu as
conﬁssões dos noivos.
A Pastoral Familiar agradece a
todos os palestrantes e também à
Equipe de Trabalho, que
demonstrando grande disponibilidade
e amor, contribuíram para o sucesso
do Encontro.
Lembramos que no último
domingo do mês, no horário das 20h,
é celebrada a Santa Missa das
Famílias. Todos estão convidados a
participar dessa celebração.
“Deus criou o homem à sua
imagem e semelhança: Chamando-o
à existência, por amor, chamou-o ao
mesmo tempo ao amor”. Hoje, a
palavra amor tem os mais diversos
signiﬁcados. A nós, convém
esclarecer o real sentido do amor que
Foto: Reinaldo
Azevedo do
Cristo nos ensinou
e, em especial,
Amor Conjugal.

Uma iniciativa que começou no ﬁnal
do ano de 2014 e teve grande impulso
em nossa Paróquia foram as Novenas
de Natal. Por sugestão do nosso
Pároco, o Padre Marcelo Chelles, as
famílias deveriam reunir um grande
número de pessoas, dando ênfase
àquelas que se encontravam
afastadas da Igreja, para que durante
nove dias, alternadamente, abrissem
as suas casas para a celebração da
Novena de Natal, com a ﬁnalidade de
evangelizar o maior número de
pessoas. Desde então, diversos
grupos de oração foram formados,
envolvendo um grande número de
pessoas, que continuam a se reunir
para rezar e meditar os temas e
passagens do Evangelho
previamente escolhidos.
O Santo Natal se aproxima e o
Padre Marcelo Chelles, mais uma
vez, nos convida a fazer ainda melhor
que nos últimos anos esse gesto de
amor em prol da evangelização, e que
ainda nos prepara para acolhermos e
sermos acolhidos pelo Senhor Jesus

que vem. Convide os seus vizinhos e
amigos, mas não poupem esforços
para sobretudo´àqueles que se
encontram afastados da vida da Igreja
participem das Novenas de Natal nas
casas. Esses irmãos precisam
demais do nosso auxilio para que se
coloquem no caminho da salvação.
As Novenas de Natal nas casas
devem ser organizadas para que
terminem até o dia 14 de dezembro,
porque a cerimônia de encerramento
da Novena de NatalFoto:
deste
anoCampos
está
Rubens
marcada para acontecer dia 15 de
dezembro, quinta-feira, ao ﬁnal da
Missa das 19 horas, na Matriz Auxiliar
de Nª. Srª. da Assunção.
Todos estão convidados e é muito
importante que na cerimônia de
encerramento participem todos os
que ﬁzeram a Novena, e também os
irmãos afastados. "No ano passado,
muitos grupos foram feitos e o
encerramento foi muito bonito. Tenho
certeza que este ano será melhor". comenta o Padre Marcelo.
O livro da Novena pode ser
adquirido na Livraria Pax Christi no
valor de R$2,00.

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.
A Romaria da Arquidiocese de Niterói
ao Santuário Nacional de Nossa Senhora
de Aparecida, em Aparecida (SP), no dia
10 de setembro, reuniu milhares de ﬁéis
da Arquidiocese. Dom José Francisco
presidiu a Santa Missa, concelebrada
pelo o Arcebispo de Salvador e Primaz
do Brasil, Dom Murilo Krieger, pelo
Arcebispo Emérito de Niterói, Dom Frei
Alano Maria Pena e pelos padres da
Arquidiocese de Niterói, que foram em
peregrinação a Aparecida.
Na homilia, Dom Murilo falou sobre a
alegria de acolher a imagem de Nossa
Senhora Aparecida em sua Arquidiocese.
“Que visitando nossas dioceses e nossas
casas, ela leve Jesus consigo. Sim,
queremos que ela entre em cada casa,
em cada coração porque sua presença
faz nascer a festa, nascer a alegria,
nascer a paz. E não podia ser diferente,
porque levando Jesus ela leva todos os
dons que seu ﬁlho veio nos trazer”.
O Arcebispo de Niterói, Dom José
Francisco, recebeu a imagem da
Padroeira do Brasil, Nossa Senhora
Aparecida, após a Missa, no Santuário
Nacional, e repassou a imagem para a
juventude da Arquidiocese que é
responsável pela peregrinação. A
imagem permanecerá em nossa
Arquidiocese até o dia 08 de dezembro.

Acompanhe a Programação da
imagem peregrina na Paróquia
Nossa Senhora da Assunção,
no dia 21 de novembro, 2ª-feira
07:15h – Chegada da imagem peregrina
07:30h – Santa Missa na Matriz Histórica
08:20h – Rosário Meditado e Louvor
10:00h – Visita ao Hospital Santa Izabel
(ao ﬁnal da Missa na Capela)
12:00h – Oração do Ângelus (Capela
Santa Izabel)
12:05h – Ofício da Imaculada / Louvor
(Capela Santa Izabel)
13:00h – Terço da Divina Providência
(Capela Santa Izabel)
14:00h – Visita ao Lar da Cidinha
15:00h – Terço da Divina misericórdia
junto com os idosos
16:00h – Entrega das doações
17:00h – Benção do Lar da Cidinha
18:00h – Retorno para a Matriz Histórica
19:00h – Terço Luminoso
1º Mistério – Na Praça Porto Rocha
2ºMistério – Em procissão até o Convento
3º Mistério – Em procissão até o Convento
4º Mistério – Em frente ao Convento
5º Mistério – Dentro do Convento
Adoração ao Santíssimo Sacramento

Foto: Vânia Maria

Rubens Campos

No dia 2 de novembro, além das
missa de 8h30min e 18h na Matriz
Auxiliar, foi celebrada pelo Padre
Celso Luis, uma Santa Missa de
ﬁnados, às 10h30min, em frente ao
Cemitério de Santa Izabel, na intenção
dos ﬁeis defuntos.
Além da Santa Missa, foi organizada
uma escala que envolveu todos os
movimentos e pastorais da Paróquia
que desde a abertura até o
fechamento do cemitério, se
revezavam para proporcionar o
acolhimento de todos aqueles que se
dirigiram ao Cemitério para rezar pelos
seus entes queridos já falecidos e

possibilitar que através de cânticos
entoados, louvores e orações,
houvesse a intercessão por todos os
ﬁeis defuntos.
Segundo o padre Marcelo Chelles, é
exatamente em razão do sacramento
Batismo, que todos formamos em
Cristo um único Corpo. É muito
consolador recordar que a união dos
irmãos que estão na terra, com os
irmãos que já partiram desta vida, mas
que ainda não alcançaram o céu e
aqueles que contemplam a Deus face
a face, não se interrompe de forma
alguma. Há entre todos uma
comunicação de bens espirituais, por
serem todos, membros do mesmo
Corpo, cuja cabeça é o Cristo.
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O amor
vence
o câncer
Renata Vasconcelos
Missionária da Canção Nova

É triste, mas é verdade:
aproximadamente 57 mil mulheres
descobrem ter câncer de mama todo ano
no Brasil, de acordo com o INCA. Eu fui
uma dessas mulheres. Mais que
números, são milhares de vidas
atingidas fortemente por uma doença
que faz sofrer quem a tem e quem está
ao lado.
Quando descobri o câncer de mama
estava com 33 anos, cheia de planos e
tinha acabado de sair de um tratamento
de gravidez sem sucesso. A notícia foi
como ser afogada de novo numa piscina,
sem ter mais fôlego. Era exatamente
esta minha sensação! Passei por
quimioterapia, e radioterapia. Depois de
três anos, passei a fazer
acompanhamento médico a cada seis
meses, além de usar um remédio oral.
Foi chocante perder os cabelos, não
me reconhecia! E foi duro passar por
todas as diﬁculdades de um tratamento
agressivo, como é o oncológico. Mas,
essa doença me modiﬁcou. Creio que
não saiu de mim só o tumor, mas os
apegos exagerados, as preocupações
vãs, e, com certeza, meu tempo ﬁcou
mais valioso.
Mais ainda, pude ser cuidada por
aquele que prometeu a Deus e a mim,
ﬁdelidade na saúde e na doença. No dia
do nosso casamento, estava
completamente saudável, jovem e cheia
de planos, mas quando se faz uma
promessa com o eterno, não se sabe o
que vai acontecer no outro dia.
Ele me amou quando tinha cabelos e
saúde, mas me amou também quando
estava careca e sem forças para me
levantar do sofá. Não vou dizer que foi
fácil, estávamos enfrentando uma
avalanche juntos, saímos cansados,
feridos, mas de mãos dadas.
A verdade é que quando as mãos se
unem no altar, só devem se separar no
caixão, e, para quem crê, permanecem

unidas para a vida eterna. Por mais que
alguns digam não precisar ou não querer,
as leis naturais de Deus estão impressas
no coração do homem, portanto, cada
um de nós busca um amor que nos ame
na alegria e na tristeza.
Por isso, não dá para imaginar a dor de
uma mulher que recebe essa notícia e
não tem o apoio necessário da família.
Um estudo realizado pelo Fred
Hutchinson Cancer Research Center,
nos Estados Unidos, apontou que 21%
dos homens se afastam da esposa
depois do diagnóstico de problemas
sérios de saúde, como o câncer. O
estudo ainda revelou que, quando um
dos cônjuges adoece, o casal ﬁca seis
vezes mais propenso ao divórcio.
A verdade é que a face mais bela do
amor se revela na dor, no sofrimento, na
prova. Para mim, a promessa que eu e
meu esposo ﬁzemos no dia do nosso
casamento, foi cumprida quando adoeci,
e claro, a cada dia até hoje. Foi na dor
que provamos a força do amor.
Para você homem: não tenha receio de
não saber lidar com a doença, é natural
ter medo e querer fugir. Talvez neste
momento, você volte aos seus dez anos
de idade, quando simplesmente corria,
ao perceber o perigo. Mas, é nesta hora
que é preciso dar a resposta de um
homem que teme, mas não foge. Ela te
conhece e sabe que você dará para ela o
seu máximo. Portanto, aperte as suas
mãos na hora de prender o fòlego, na
hora da prova, e tenha certeza que será
mais fácil chegar à superfície e respirar
de novo se estiverem juntos.
Hoje, os capítulos que eu e meu
esposo escrevemos em nossa história
são de um ótimo momento, de felicidade
com a chegada do nosso ﬁlho Gabriel.
Não sei se estaria valorizando tanto este
tempo, se não tivesse passado por dias
tão escuros. O câncer me fez amar mais
a vida, me cuidar melhor! Então, se você
está passando por isso, aguenta ﬁrme!
Você poderá terminar esta luta
percebendo em você sua melhor versão.
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Ÿ No domingo, dia 13 de novembro, é
aniversário de Cabo Frio e a Santa Missa
de 8h30min, na Matriz Auxiliar de Nossa
Senhora da Assunção, será celebrada
na intenção da nossa cidade. Vamos
rezar pela nossa cidade que completa 401
anos em tempo de grave crise, que tanto
tem feito sofrer os nossos munícipes;
No dia 15 de novembro, terça-feira, feriado nacional da Proclamação da
República, haverá missa às 7h30min, mas NÃO HAVERÁ missa às 19
horas;
No dia 20 de novembro, domingo, dia de Cristo Rei, se encerra o Jubileu
Extraordinário da Misericórdia, e por determinação da Arquidiocese, a única
missa a ser celebrada à tarde e à noite em todo o Vicariato Lagos será na
Paróquia de São Pedro Apóstolo, em São Pedro da Aldeia. A ﬁnalidade é
que um maior número de pessoas tenha a oportunidade de participar da
cerimônia de encerramento do Ano Jubilar, na Paróquia onde permaneceu
aberta a Porta Santa da Misericórdia no Vicariato Lagos. A Missa na Paróquia
de São Pedro Apóstolo acontecerá às 18h;
Portanto, no domingo, dia 20 de novembro, NÃO HAVERÁ Missas às 18h e
20h na Paróquia Nossa Senhora da Assunção. Haverá, contudo, as
Missas da manhã, às 08h30min e às 10h30min, na Matriz Auxiliar, e na
Capela de São José, no Peró, às 10h30min. Na véspera, sábado, dia 19 de
novembro, haverá Missa às 16h e 20h na Matriz Auxiliar, e às 18h na
Capela de São Pedro, na Gamboa;
No dia 8 de dezembro, quinta-feira, a solenidade da Imaculada Conceição da
Bem-Aventurada Virgem Maria será celebrada nas Missas, às 7h30min, na
matriz Histórica; às 12h15min, na Matriz Histórica e, às 19h, na Matriz
Auxiliar;
No dia 9 de dezembro, sexta-feira, na Missa das 19h, haverá a
apresentação do novo Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da
Assunção, o Padre Matheus de Barros Pigozzo;
No domingo, dia 11 de dezembro, haverá o tradicional Passeio Ciclístico
da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, com apoio do Grupo Bike Night,
parte da Campanha do Natal de Luz, Natal sem Fome. Início às 9h30min,
com concentração em frente à Matriz Histórica. Para participar do passeio
cada pessoa deve levar ao ponto de troca 5 (cinco) Kg de alimentos não
perecíveis e trocar pela camiseta do evento. As doações já podem ser
entregues na tenda externa da Matriz Auxiliar após as Missas de sábado e
domingo, ou na Secretaria Paroquial, de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h; e aos
sábados, das 9h às 12h.
No Domingo, dia 11 de dezembro, NÃO HAVERÁ Missas pela manhã nas
Capelas de Santanna e do Peró, sendo as Missas antecipadas para o
sábado, dia 10 de dezembro, às 18h na Capela de Santanna e às 19h30min
na Capela do Peró. No sábado, haverá Missas, também, às 18h na Capela de
Santa Clara e às 20h na Matriz Auxiliar. No domingo, dia 11, haverá as Missas
habituais às 8h30min, 18h e 20h na Matriz Auxiliar;
No dia 24 de dezembro, sábado, haverá Missa às 20h na Matriz Auxiliar.
No Natal, dia 25 de dezembro, domingo, haverá Missa nos seguintes
horários: às 10h, 18h e 20h, na Matriz Auxiliar e, às 10h30min, na Capela
de Santa Clara, no bairro Jacaré;
A partir do dia 7 de janeiro, até o dia 25 de fevereiro, haverá Missa na
Capela de São José, no bairro Peró, aos sábados, às 19h30min, além das
Missas de todo domingo às 10h30min;
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AGENDA DAS COMUNIDADES:
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.

PARÓQUIA EM MOVIMENTO

Alô criançada,
vem aí o Semear
O semear é Encontro dedicado à evangelização das
crianças de 3 a 12 anos, que foi desenvolvido pelo Padre
Marcelo Chelles. As inscrições atraíram grande interesse
na comunidade paroquial e as vagas, cerca de 100 para
cada dia, se esgotaram rapidamente.
Vamos rezar pelo sucesso deste evento, de grande
importância para a inicialização Cristã das nossas crianças.
O Semear acontece nos dias 26 e 27 de novembro, em
nossa Paróquia.

Comunidade São Pedro - Bairro Gamboa
Notícias
Missas: 3º sábados do mês, às 18h; 1º domingo do
mês, às 10h30min.
Pastoral do
Celebração da Palavra e Adoração ao Santíssimo:
quintas-feiras, às 19h30min.
Grupo de Oração: segundas-feiras, às 19h30min.
Inscrições para o Batismo
Legião de Maria: terças-feiras, às 17h.
- Matriz Histórica: 3ª feira de 9h às12h e 14h às 17h.
Oração nas casas: sextas-feiras, às 19h30min.
Foto: Vânia Maria Capela Santa Clara: 2ª feira às 18h30min.
Terço dos Homens: terça-feira às 19:30h.
- Capela São José: sábado de 9h30min às 11h30min.
Catequese Infantil: sábados às 9:00h.

Batismo

Comunidade São José - Bairro Peró
Missas: De 7/01 a 25/02/2017, todos os sábados às
19h30min; 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.

- Capela 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

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;
Comunidade Sant'Anna - Bairro Vila Nova Local:
Missas: 4º sábado do mês, às 18h; 2º e 3º domingos SANTA CLARA - Capela de Santa Clara, Jacaré - 4ª feira às 19h30min;
Casa de Maria AMOR DIVINO - Capela de São José, Peró - 4ª feira às 19h30min.
do mês, às 10h30min.
Celebração da Palavra: segundas-feiras,Valor:
às Venha participar da Santa Missa Votiva
19h30min.
R$20,00 (média) ao Espírito Santo, toda primeira 5ª-feira
Adoração ao Santíssimo: 1ª segunda-feira do mês, do mês, às 19h, na Matriz Auxiliar
às 19h.
Catequese: sábados, livros I e II, manhã.
Distribuição de cestas básicas: última segunda-feira
do mês, após a celebração da palavra.
Participe da campanha
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.
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: segundas- condicionado, na Matriz Auxiliar. Todos podem
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
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Faleceu Claudio Pastro, autor
do Painel da Matriz Auxiliar

Faleceu na madrugada de quarta-feira, dia 19 de
outubro, o artista plástico Claudio Pastro, aos 68 anos.
Pastro nasceu em 16 de outubro de 1948 e era
considerado um dos mais importantes artistas sacros
do mundo. Ele estava internado em um hospital de
São Paulo após sofrer um AVC . A causa da morte não
foi informada.
A mais recente obra dele foi a concepção do
monumento em homenagem aos 300 anos do
encontro de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba
do Sul, em 8 de outubro.
O artista Claudio Pastro foi velado e sepultado no
cemitério do Mosteiro Nossa Senhora da Paz, em
Itapecerica da Serra, São Paulo.
Em nossa comunidade paroquial, Pastro será
sempre lembrado pelo seu trabalho na Matriz Auxiliar
Nossa Senhora da Assunção.
O painel da Nova Igreja Matriz é uma obra do artista
plástico, feita de vidrotil e inspirada na carta do
Apocalipse 12, que assim o descreveu:
"Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher
vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e na
cabeça uma coroa de 12 estrelas". No alto, a mão de
Deus Pai; o Cordeiro Pascal, Jesus; e a Pomba, que
representa Seu Espírito nos indicam a presença,
neste local, de Deus de Amor, convidando-nos a
participar do seu mistério: a sua vida, a Trindade, a
Comunhão; Cristo, novo Adão, o esposo, coroa a
Virgem, a nova Eva, imagem da Igreja; Um losango
corresponde a “Jerusalém Celeste” que desce
também neste local; As árvores correspondem ao
“Paraíso”, aberto pelo Mistério Pascal de Cristo que
desce também neste local; Os “Rios de Água Viva”
que saem do trono do Cordeiro, fertilizando os quatro
cantos da terra. Nessas águas, 12 peixes que indicam
a plenitude, os 12 Apóstolos, correspondem aos
cristãos, Igreja Apostólica Universal; As Palmas, ﬂores
e folhas representam os “Santos Celestes e
Terrestres” que louvam o Senhor dia e noite.
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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Notícias

Pastoral da
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Perseverança

Investidura dos novos coroinhas

novembro de 2016
Notícias

Retiro dos Coroinhas da Paróquia Nª. Srª. da Assunção

MCC

Notícias

ECC

Notícias
Escola Vivencial com Diácono Arildo

Paróquia realiza o
40º Encontro de
Casais com Cristo

Laura Azevedo

Pequenas Comunidades de Fé

Foto: Vânia Maria

Maria Lúcia Menezes

Durante seis meses os adolescentes
que ﬁzeram primeira comunhão e
fazem parte da perseverança,
receberam no sábado, (30) a
Investidura de Coroinha. “O trabalho
do coroinha é servir o Altar nas
celebrações Litúrgicas, estar
disponível para qualquer pedido
pastoral”. - comenta Bartolomeu
Ribeiro.
A equipe formada por Bartolomeu,
Sidnei, Vitória, Marcelo e Pacheco,
instruíram os dezoito adolescentes
que agora irão ajudar nas Missas na
Matriz e nas comunidades.
Desde 2012 servindo o Altar nas
celebrações Litúrgicas, o coroinha
Gabriel Pacheco se emociona falando

do seu ministério: “Conhecendo a
liturgia me apaixono cada vez mais.
Se pudesse nunca sairia do
ministério, pois a cada Missa eu me
sinto renovado”. - diz.
A coordenadora da Perseverança,
Adriana Gregório, se emocionou ao
dizer que essas crianças frutos de um
trabalho em conjunto podem agora
saber o signiﬁcado de trabalhar em
prol ao Evangelho de Nosso Senhor
Jesus Cristo.
Adriana também, agradeceu a Vânia
Maria, coordenadora dos coroinhas,
que acrescentou: “É necessário agora
que possamos trabalhar em conjunto:
Família e Igreja para que esses
permaneçam na fé, e crescendo cada
vez mais espiritualmente, possamos
enxergar grandes vocações”.

Foto: Vânia Maria

Para comemorar o aniversário da
Pequena Comunidade de Fé (PCF) Nossa
Senhora das Graças, no dia 04 de outubro foi
realizado um momento de confraternização
e oração, com direito a bolo de aniversário!
Formado basicamente pelas cursilhistas
da Gamboa, a PCF Nossa Senhora das
Graças é exemplo de perseverança e fé para
todos nós! Parabéns!

Aconteceu no dia 17 de outubro a
Escola Vivencial com mensagem do
Diácono Arildo, sobre o tema: Missões.
A mensagem do Diácono Arildo
contou com a presença de muitos
cursilhistas e mais uma vez, contribuiu
para o crescimento espiritual de todos
que participaram.

Festival de Música e Arte Hallelluya
Foto: Raul Floriano

II Econtro Arquidiocesano de Jovens Cursilhistas

Foto: Vânia Maria

Aconteceu no dia 26 de outubro, na
Casa de Maria, o retiro do coroinhas da
Paróquia Nossa Senhora da Assunção
em 2016, que contou com a participação

dos novos coroinhas, que foram
investidos em 30 de outubro, bem como,
teve a presença do nosso pároco, o
Padre Marcelo Chelles.

Aconteceu nos dias 15 e 6 de outubro, o
II Encontro Arquidiocesano de Jovens
Cursilhistas na Casa de Retiro do Atalaia!
Um sonho que se tornou realidade!
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Giselle Lessa

No dia 15 de outubro, cerca de 30
cursilhistas jovens das paróquias de Cabo
Frio e Arraial do Cabo participaram do
evento católico “Hallelluya”. Promovido
pela Comunidade Shalom, o festival de
música e arte aconteceu no bairro da
Lapa, no Rio de Janeiro, e reuniu jovens
de todas as idades e de diversos
movimentos da nossa igreja num grande
momento de confraternização e louvor.

Escola Vivencial com Padre Marcelo Chelles

No dia 31 de outubro, o Movimento de Cursilhos de Cristandade promoveu mais uma
Escola Vivencial. Complementando a mensagem sobre “Sacramentos”, dada no último
Cursilho Feminino, Padre Marcelo Chelles falou sobre Batismo, Crisma e Unção dos
Enfermos para cerca de 80 cursilhistas.
Foram duas horas de muito aprendizado, durante as quais Padre Marcelo respondeu a
diversas perguntas, esclarecendo dúvidas e ensinando a doutrina da nossa Igreja.

Com muita alegria
partilhamos que aconteceu nos
dias 21, 22, e 23 de outubro o XL
Encontro de Casais com Cristo da
Paróquia Nossa Senhora da
Assunção. Nosso Encontro foi
realizado para 42 Casais que
aceitaram o convite de participar
deste movimento. Desejamos que
cada casal acolha a Palavra de
Deus e possa perseverar na
caminhada.
O casal Marcia e Marquisu
Reis deu um emocionado
depoimento
sobre oCampos
Encontro:
Fots: Rubens
“Representou para nós viver uma
experiência com Cristo Amor
Profundo, verdadeiramente um
encontro do casal com Cristo,
doação de amor puro ao outro.
Esvaziamos de nós e vivemos o
amor às pessoas que
conhecemos no dia do encontro,

profunda e intensamente.
Ficamos com a sensação de
que se morrêssemos naquele
encontro iríamos direto, sem
parada para o paraíso, para os
braços do Pai, no céu.
Vivemos a experiência com o
Senhor e trouxemos a missão de
sermos família na inicialização de
uma vida cristã do casal com o
Cristo de puro amor, sempre nos
doando, para perseverarmos em
casal, praticarmos a vida de oração
sem cessar, em casal e em família,
para nos moldarmos e nos
transformarmos com imenso amor
e intercessão de Maria, nossa Mãe
Santíssima em nossos lares”.
Perseverantes na caminhada,
convidamos a todos os casais
encontreiros a participarem dos
ENCONTRÕES que no mês de
NOVEMBRO acontecerão na
IGREJA, todas as terças, após a
MISSA das 19h.
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Advento, a espera do Senhor que vem!

O ano está quase terminando em
nosso calendário, porém, na
Igreja Católica, já a partir do
domingo, 27 de novembro em
2016, inicia-se um novo Tempo
Litúrgico, com uma
espiritualidade em torno da
expectativa do Cristo Salvador
que nasce no Natal. Nesta data, a
Igreja celebra a encarnação do
Filho de Deus e Seu nascimento
entre os homens.
De acordo com o padre Demétrio
Gomes, pároco da Paróquia São
João Batista, Tenente Jardim,
Niterói; Vigário Judicial e
presidente do Tribunal
Eclesiástico de Niterói, a ideia
deste tempo é colocar na mente e
no coração de cada ﬁel uma
expectativa para Aquele que vem.
Uma celebração dos ﬁéis da
primeira vinda de Cristo, o Natal,
e uma preparação para a Sua
segunda vinda, no sentido
escatológico (ﬁnais dos tempos).
A palavra Advento vem do latim
adventus, que signiﬁca vinda.
Nesta perspectiva, no primeiro
tempo do calendário litúrgico
católico, a Igreja conduz os ﬁéis
em três etapas.
O 1º domingo do Advento orienta
para a vinda de Jesus no ﬁnal dos
tempos; no 2º e no 3º domingo, a
Igreja se centra na ﬁgura de João
Batista e exorta os ﬁéis para a
vivência da paciência e da alegria
pela proximidade do Cristo que
vem e, por ﬁm, no 4º domingo, a
Igreja se centra no mistério da
encarnação no seio da Virgem

Maria, onde a preparação é bem
mais imediata para o Natal do
Senhor.
Como a família e os jovens
podem viver o Advento?
Segundo Padre Demétrio, a
liturgia da Igreja não deve ser
somente celebrada, mas
também vivida, logo o ﬁel católico
deve fazer com que a sua vida
cotidiana ande no mesmo
compasso daquilo que se
celebra na liturgia.
“A Igreja nos permite, dando
alguns subsídios para que nós
possamos impregnar nossa vida
com este sentido litúrgico através
de pequenos meios que
podemos utilizar. Por exemplo, a
família pode preparar um
presépio em casa, num lugar
bem visível, onde os familiares
possam sempre lembrar que,
vendo a manjedoura ainda vazia,
esperando Jesus, nosso coração
deve estar sempre preparado
para acolher o Filho de Deus,”
orienta o padre.
Além do presépio, a família pode
compor uma árvore de Natal que,
segundo padre Demétrio, é um
símbolo eminentemente cristão.
Outra proposta do padre é fazer
um calendário para o Advento
onde os ﬁéis podem escrever,
em todos os dias, pequenas
penitências para se realizar ao
longo do dia.
“E, então, mais próximo do Natal,
a celebração da Novena de Natal
em família, quando os jovens
podem convidar os amigos que

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

estão mais afastados da Igreja
para que, este momento de
oração em preparação da vinda
do Senhor, seja para eles
ocasião de conversão e
mudança de vida,” propõe.
Um tempo de renovar as
esperanças
De acordo com padre Demétrio,
o católico é convidado, de modo
especial neste tempo, a renovar
as esperanças. Apesar das
situações adversas, muitas
vezes duras e tristes que o cerca,
o ﬁel é chamado a esperar
mesmo quando não há motivos
para ter esperança, pautando
sua vida na Palavra de Deus.
“Vivemos em um tempo de
profundo pessimismo, em que as
estruturas humanas parecem
que não nos dão mais razões de
esperança futura. A nossa
alegria, a nossa esperança, a
razão da nossa fé não se
encontram nas situações
humanas circunstanciais que nos
cercam, mas se encontram
alimentadas na Palavra de Deus.
E, porque este mesmo Deus não
muda sua palavra, porque a
Palavra de Deus é eﬁcaz, porque
Deus não frustra, nós podemos
manter, a pensar de toda
aparência que nos enche de
pessimismo, uma alegria e um
otimismo profundo que deve
caracterizar a vida do cristão,”
disse.
Vivendo esta esperança na
Providência Divina, explica o
padre, o cristão não é uma
pessoa ingênua e ao mesmo
tempo não é pessimista. “É uma
pessoa que tem um otimismo
sobrenatural que não se baseia
na tranqüilidade e no bem estar
que o cerca, mas se baseia,
mesmo diante das situações
complicadas, na convicção de
que o Senhor triunfará.”
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Comunicado Oficial
Transferência de Padres
O Arcebispo Metropolitano de Niterói, Dom José Francisco,
comunicou as mudanças nos trabalhos do Clero.
Vários padres foram remanejados de paróquias e outros
assumiram novas funções.
O Arcebispo é sempre aquele, que, como pai acompanha e
pode decidir junto ao seu Conselho Presbiteral às mudanças
de caráter administrativo, pastoral, espiritual e missionária,
podendo acontecer periodicamente, tanto em relação ao
clero, quanto em relação às comunidades. Conﬁra:
– Padre Elmir da Silva Mendes – Missionário na Paróquia
Sagrado Coração de Jesus, Parque Araruama, São João de
Meriti.
– Padre Pedro Pereira de Moraes – Pároco da Paróquia
Nossa Senhora da Conceição, Centro, Rio Bonito.
– Padre Rafael da Costa Santana – Pároco da Paróquia
Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, Engenhoca,
Niterói.
– Padre Antônio Paes Júnior – Pároco da Paróquia Nossa
Senhora da Esperança, Jardim Esperança, Cabo Frio.
– Padre Allan da Silva Souza Soriano – Administrador
Paroquial da Paróquia São Pedro e São Paulo, Aquarius,
Cabo Frio.
– Padre José Alves Filho (Zito) – Pároco da Paróquia São
João Batista, São João, São Pedro da Aldeia.
– Padre Marcelo Fróes de Matos – Administrador Paroquial
da Paróquia Santa Catarina Labouré, Jardim Catarina, São
Gonçalo.
– Padre Celso Luiz Enetério da Silva – Administrador
Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, Bairro
Antonina, São Gonçalo.
– Padre José Antônio Abreu Dutra – Vigário Paroquial das
Paróquias Nossa Senhora das Graças, Porto Velho, São
Gonçalo e Nossa Senhora da Conceição, Porto Novo, São
Gonçalo.
– Padre Matheus de Barros Pigozzo – Vigário Paroquial da
Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Centro, Cabo Frio.
– Padre Rodrigo Marques Gomes – Vigário Paroquial da
Paróquia São Pedro, Centro, São Pedro da Aldeia.
– Padre André Oliveira Teixeira – Vigário Paroquial da
Paróquia Nossa Senhora das Dores, Ingá, Niterói.
– Padre Lucas Farah Sabb Figueiredo – Vigário Paroquial
da Paróquia São Gonçalo de Amarante, Centro, São
Gonçalo.
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CANTINHO DA CRIANÇA

Vem aí o Semear - Semeando Jesus no Coração dos pequeninos
DIA 20 DE NOVEMBRO
SOLENIDADE DE CRISTO REI

DIA 27 DE NOVEMBRO
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CAÇA-PALAVRAS

