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A Igreja do Brasil celebra o “Ano Nacional Mariano”, pelos 300 anos do milagre de Aparecida

Dom João Inácio Muller - Bispo da Diocese de Lorena, SP,
e articulista da Rede Canção Nova

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB,
em comemoração aos 300 anos do encontro da
Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida,
nas águas do rio Paraíba do Sul, instituiu o Ano
Nacional Mariano”. Este Ano Mariano iniciou no dia 12
de outubro de 2016, e será concluído no dia 11 de
outubro de 2017. Será uma ano para “celebrar, fazer
memória e agradecer”. O Papa Francisco autorizou a
concessão de indulgência plenária aos ﬁéis, conforme
indicações apresentadas pela Penitenciária
Apostólica.
Para alcançar a indulgência plenária, é preciso
cumprir com as condições habituais, que são a
conﬁssão sacramental, a comunhão eucarística e a
oração na intenção do Santo Padre.
Além disso, documento enviado pela Penitenciária
Apostólica explica que poderão obter a indulgência os
ﬁéis que “verdadeiramente penitentes e impulsionados
pela caridade, se em forma de peregrinação visitarem a
Basílica de Aparecida ou qualquer Igreja paroquial do
Brasil, dedicada a Nossa Senhora Aparecida”.
Ninguém de nós poderá perder ou deixar passar as
graças que nos querem visitar neste Ano Mariano.
Lembremos: onde está Maria, ali está a bênção de
Jesus, e nada faltará, porque Maria dará um jeito de
falar com Jesus. Sabemos: Jesus não resiste a um
pedido de Sua Mãe, e dará jeito.
A história nos conta que a perseverança dos
pescadores nos mereceu muito mais que peixes: nos
mereceu um dom muito maior do que eles poderiam

esperar: “Deus ofereceu ao Brasil a sua própria Mãe”,
que apareceu nas redes, recolhida do fundo das
águas. Os pescadores acolheram o sinal que Deus
lhes tinha dado, perceberam que era dádiva do Alto.
Por isso, não seguraram a imagem da Mãe para si
mesmos: tornam-se missionários, partilhando com os
vizinhos a graça recebida. Que bela lição! Assim como
Maria Santíssima não reteve para si a alegre notícia da
gravidez de Jesus, mas foi levar Jesus até sua prima
Isabel, grávida de João Batista, assim os pescadores
divulgaram a Aparecida das águas pelas vizinhanças.
Importante: como Maria, “nada de nós retenhamos
para nós mesmos, para que totalmente nos recebe
quem totalmente se nos dá”, Jesus. Nada de egoísmo!
Vivamos a dádiva do amor. “De graça recebemos,
vamos dar de graça” (Mt 10,8).
Todos nós somos convidados a Começar este Ano
com Maria. Maria não deixa faltar nada aos ﬁlhos que
lhe têm devoção. Nós podemos, com nossas injustiças
e ganâncias, privar nossos irmãos e irmãs do trabalho
digno e do pão necessário. Estejamos atentos para
com pessoas em necessidade e sejamos ajuda. Maria
assim fez em Caná, no casamento onde veio a faltar
vinho. Ela foi falar com Jesus, que deu jeito.
Busquemos dar jeito na fome e dor de nossos irmãos e
irmãs. Isto é do agrado do Pai. E não desviemos os
ouvidos da voz de Jesus! Maria diz: “Fazei o que Ele
disser” (Jo 2,5).
Busquemos viver este ano todo com Maria por perto.
Como?
- participando mais da celebração da Santa Missa,
onde o Mistério Redentor acontece;
- com a reza do Santo Terço. É muito importante.

Enquanto a gente reza as Ave-Marias, os fatos mais
importantes de nossa Redenção são meditados em
nosso coração;
- acender uma vela perto da imagem da Mãe Maria.
Isto nos recorda que ela nos trouxe a Luz do mundo,
Jesus Cristo;
- cantarolar nossos belos Cânticos Marianos. Cantar
a vida de Maria eleva nossa alma a Deus e dispõem
nossa vontade para fazer o que agrada a Deus: “Eis a
serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua
palavra” (Lc 1,38);
- como Maria, escutar a Palavra do Senhor, crer e
fazer o que ela diz; “Minha mãe e meus irmãos são
aqueles que ouvem a Palavra de Deus, e a põem em
prática” (Lc 8,21). Que tal, todos os dias ler um
pequeno trecho da Bíblia? E praticar esta Palavra?
Claro, assim, Deus vai se formando dentro de nós;
- ajudar quem está em necessidades. Maria estava
atenta e viu que faltava vinho e disse a Jesus: “Eles
não tem mais vinho” (Jo 2,3). Ainda: Maria foi ajudar
sua prima Isabel (Lc 1,39-45).
Todas as famílias e comunidades são convidadas a
participar intensamente desse Ano Mariano.
Comece o ano com Maria! Viva o ano com Maria!
Termine o ano com Maria!
Sobre você e sua família, pela intercessão da
Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, desça a bênção de Deus Pai e Filho e
Espírito Santo. Amém!
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A benção do Santíssimo encerrou sete dias de oração e vigília do Cerco de Jericó
Pela fé, tudo aquilo que se colocava como obstáculo entre a nossa vida e os planos de Deus foi derrubado

Igreja de Nossa Senhora Aparecida, em
Araruama, já está recebendo peregrinos
No Vicariato Lagos a Igreja de Nossa Senhora
Aparecida ﬁca localizada em Bananeiras, Araruama,
e no dia 15 de janeiro, com a Santa Missa celebrada
às 15h, presidida pelo Administrador Paroquial, o
Padre Vidal Cunha, houve abertura do Ano Nacional
Mariano, dando início às peregrinações para quem
deseja receber a indulgência plenária.
A Paróquia ﬁca localizada na Rodovia Amaral Peixoto
n° 90, em Bananeiras, Araruama, e possui missas
nos seguintes horários:
Segunda à Quinta-feira às 19h;
Sábados às 19h;
e Domingos às 7h; 15h e 19h.

Editorial: Tempo Comum
Foto: Vânia Maria
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A VOZ DO PASTOR

EDITORIAL
O TEMPO COMUM, TEMPO DE VERDADEIRA RIQUEZA ESPIRITUAL

Continuação da edição anterior...

55. Pouco a pouco alguns países podem
mostrar progressos signiﬁcativos, o
desenvolvimento de controles mais eﬁcientes e
uma luta mais sincera contra a corrupção.
Cresceu a sensibilidade ecológica das
populações, mas é ainda insuﬁciente para
mudar os hábitos nocivos de consumo, que não
parecem diminuir; antes, expandem-se e
desenvolvem-se. É o que acontece – só para
dar um exemplo simples – com o crescente
aumento do uso e intensidade dos
condicionadores de ar: os mercados, apostando
num ganho imediato, estimulam ainda mais a
procura. Se alguém observasse de fora a
sociedade planetária, maravilhar-se-ia com tal
comportamento que às vezes parece suicida.
56. Entretanto os poderes económicos
continuam a justiﬁcar o sistema mundial atual,
onde predomina uma especulação e uma busca
de receitas ﬁnanceiras que tendem a ignorar
todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade
humana e sobre o meio ambiente. Assim se
manifesta como estão intimamente ligadas a
degradação ambiental e a degradação humana
e ética. Muitos dirão que não têm consciência de
realizar ações imorais, porque a constante
distração nos tira a coragem de advertir a
realidade dum mundo limitado e ﬁnito. Por isso,
hoje, «qualquer realidade que seja frágil, como o
meio ambiente, ﬁca indefesa face aos
interesses do mercado divinizado,
transformados em regra absoluta».[33]

Foto: Frederico Santa Rosa

Padre Marcelo Chelles Moraes

Queridos irmãos e irmãs,
muitos ainda estão aproveitando o
período das férias. De fato as
férias são ótimas, mas jamais
podemos tirar férias de Deus!
Tiramos férias do trabalho, dos
estudos, porém, um cristão, não
entra de férias em sua fé. Mesmo
durante as férias, somos
convidados, diariamente, a
permanecer em comunhão com
Jesus, através da oração
cotidiana, através das devoções
e, principalmente, pelas ações
litúrgicas e, dentre essas,
destaca-se o maior e mais
importante ato de adoração a
Jesus Cristo: a Celebração
Eucarística.
Particularmente, é nas
Celebrações Eucarísticas de cada
dia, que percorremos o Ano
litúrgico. Ao longo dele,
celebramos os fatos da vida de
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Destacam-se no calendário
litúrgico, as celebrações do
NATAL e da PÁSCOA. Estes

Santas Missas

Segunda-feira: 7h30min - Matriz Histórica
Terça a Sexta-feira: 7h30min e 19h (no período de 16/12 até 17/02 a Santa
Missa da noite será celebrada às 19h30min) - Matriz Histórica
Sábado: 16h (de março a novembro) e 20h - Matriz Auxiliar
Domingo: 8h3min, 18h e 20h - Matriz Auxiliar
Santíssimo: Aberto diariamente de 7h30min às 20h; Benção, quinta-feira às 18h
Conﬁssões: Terças e Quintas-feiras - das 14h às 17h
Quartas e Sextas-feiras - das 15h às 18h
Sextas-feiras - das 20h às 21h30min
Sábados e Domingos - 30 minutos antes das Missas

tempos, são precedidos, por
períodos de preparação, chamados
de tempo do Advento e tempo da
Quaresma, respectivamente. O
tempo litúrgico mais longo que
celebramos, é o tempo Comum, que
começa no dia seguinte à celebração
do Batismo do Senhor e, se estende
até a terça-feira, véspera da quartafeira de Cinzas, quando tem início a
Quaresma. Depois, o tempo Comum,
é retomado na segunda-feira, após o
domingo de Pentecostes e termina
antes das I vésperas do 1º domingo
do Advento. No último domingo do
tempo Comum, celebra-se a
Solenidade de Nosso Senhor Jesus
Cristo, Rei do universo.
Atualmente, estamos celebrando
os primeiros domingos do tempo
Comum. O tempo comum é, para a
Igreja, um período de maturação na
fé; a principal característica deste
tempo é celebrar os fatos da vida
pública de Jesus. Pois é durante o
tempo comum, que nos alimentamos
espiritualmente com os seus
ensinamentos e com as suas
pregações.
O tempo comum, é um tempo de
verdadeira riqueza espiritual.

Observe que, a cada domingo,
celebramos uma Páscoa
semanal. Com efeito, a Eucaristia,
memorial da morte e ressurreição
de Jesus, faz-nos participantes da
vida divina e alimenta-nos até à
eternidade. Por esta razão, a
Eucaristia, é “fonte e ápice da vida
cristã”. É a oração e o culto mais
completo da Igreja.
Na verdade, o tempo comum,
desaﬁa-nos a deixar-nos
surpreender por Deus nos
momentos cotidianos de nossa
vida: no trabalho ou no lazer; no
silêncio ou no burburinho do dia a
dia; nas contrariedades ou nas
realizações humanas. É o Senhor
que passa, nos ensinando, nos
exortando, nos chamando a
caminhar com Ele.
É de maneira gradativa:
ouvindo, observando e
aprendendo de Jesus, que
crescemos e amadurecemos na
fé. É isso que o tempo Comum
nos ajuda a fazer: conhecer Jesus
Cristo! Pois aquele que caminha
sobre as águas, aquele que
perdoa os pecadores, aquele que
sacia a sede da samaritana,
aquele que chora a morte de
Lázaro..., é o Senhor!
Diante dele reconhecemos
nossa pequenez e repetimos
como o centurião romano de
Cafarnaum: “Senhor, eu não sou
digno de que entreis em minha
morada, mas dizei uma palavra e
serei salvo”. Que o tempo Comum
nos ajude todos a crescer em
nossa fé e a reconhecer que
Jesus Cristo, é o Senhor!
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Música Sacra

Períodos da Música Clássica
Maestro Ruy Capdeville

É importante para os músicos
católicos e, enﬁm, para todos
os católicos, sabermos da
Música Clássica e de seus
períodos, porque todos os
textos importantes de nossa
Liturgia foram sendo
musicados, a cada novo
período desta Música Clássica,
a começar pelo gregoriano, no
tempo do Império Romano,
chegando até ao nosso século
XXI. A Música Clássica é
também importante para o
cristão, porque ela nos lembra
do nosso Deus da Inﬁnita
Beleza.
Recordando o que aqui já foi
sendo escrito, através dos
muitos números do SAL E LUZ,
temos:
- O gregoriano, do séc IV
(Santo Ambrósio, 350 d.C.) até
pelo século IX ( 800 d.C.).
- Do século IX até pelo século
XVIV temos a descoberta
progressiva do canto a 2 vozes,
3 vozes, etc, que é a Polifonia.
- No século XVI (tempo do
descobrimento do Brasil), a
Polifonia chega a todo o seu
esplendor.
- No século XVIII temos o
provável maior músico de
todos os tempos, o protestante
J. S. Bach, e temos também
Händel e outros semelhantes,
como, na Itália, Vivaldi. As
escalas Maior e Menor se
estabelecem como regra para
a composição musical. Fique
observado também que o
protestante Bach compôs cinco
(5) Missas, sendo a “Grande
Missa em Si Menor” a provável
mais importante obra musical
já composta pelo homem.
- A partir da segunda metade do
século XVIII (1750) até pelos
meados do século XIX , temos
outros gigantes da Música : J.
Haydn, Mozart, Beethoven e
o u t r o s . To d o s e l e s
compuseram inúmeras peças
religiosas, sobressaindo-se o
Oratório “A Criação”, de Haydn,
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VIVENDO A FÉ

as inúmeras Missas de Mozart
e a “Grande Missa Solene” de
Beethoven, Missa que, ao lado
da “Grande Missa em Si
Menor” de Bach, esta Missa de
Beethoven ﬁgura entre as mais
importantes obras musicais já
produzidas pelo homem.
- No século XIX temos o
Romantismo, quando os
compositores contemporâneos
da Escola de Pintura francesa
“O Impressionismo”, os
compositores não viram muita
religiosidade nesta pintura
impressionista, enquanto esta
religiosidade acontecia, de
modo particular, na Música,
com Gounod, César Frank,
Berlioz, Fauré e outros;
compositores estes, dos quais
o coral da Paróquia, Rainha
Assunta, já cantou diversas
composições dentro da Casa
de Deus. O “Impressionismo”,
festejada escola francesa de
pintura e artes visuais, que
conta com Monet, Renoir, Van
Gogh e outros celebridades,
não foi especialmente
religioso, talvez porque os
temas religiosos já tinham sido
tão fantasticamente pintados
na Renascença, que não valia
a pena repetir-lhes a pintura
em possível desempenho
inferior.
Não é fácil exarar juízos de
valor sobre arte, quando os
especialistas ainda não foram
tão numerosos que o
apreciador leigo não lhes
possa testar tais avaliações,
avaliações que vão varando
até séculos, antes de se
estabelecerem como
“verdades”. Este artigo vai,
assim, se abster de ousar o
século XX, mas vai citar um
compositor especialmente
católico, cuja vida foi dedicada
como organista (e compositor)
à Casa do Senhor : o imortal
Anton Bruckner, ﬁns do séc.
XIX, Áustria. Dele, o Coral
Rainha Assunta canta “In
Monte Olivetti”, na Semana
Santa. Você se lembra?

Os valores da nossa Igreja - Parte LXXXVIII
José Antunes Gonçalves

Amados e amadas, Irmãos e
Irmãs, em Cristo Jesus.
Louvado seja Nosso Senhor
Jesus Cristo!
Aqui estamos, novamente, na
Graça e na Paz do Senhor para
levarmos ao conhecimento de
todos nós, irmãos e irmãs,
católicos (as), e, quem sabe,
também, a outros irmãos não
católicos, mas, principalmente
para nós, dizemos, por
admitirmos que o nosso “jornal”
tem maior abrangência entre
nós, católicos. E, por razão,
querermos admitir seja o nosso
jornal, para nós, católicos, um
veículo comunicador do
Evangelho, por excelência.
Nós somos comunicadores de
JESUS, e por consequência,
devemos ser, se ainda não o
somos, “Anunciadores do
Evangelho de Cristo”. É o
Senhor Jesus quem nos pede:
“Ide pelo mundo e anunciai o
Evangelho a toda criatura”
(Marcos, 16,15). Portanto,
façamos a vontade do Senhor.
Sejamos “Luz para o mundo”!
Meus irmãos; minhas irmãs.
Chegamos ao ﬁnal de mais um
ano. Que bom! Agradeçamos ao
SENHOR, que nos sustentou e
embelezou a nossa vida.
Sabemos que foi um “ano” de
diﬁculdades, e até considerado:
“UM ANO DE CRISE”! Mas, com
a “Graça de Deus”,
conseguimos resistir às
diﬁculdades. “Quem acredita,
consegue”!
Quantas bênçãos recebemos!
Quantas novidades nos trouxe
nossa Igreja durante o
transcorrer do ano! Quantas
atividades empreendidas pelos
nossos Movimentos religiosos!
Quantas obras de amor foram
realizadas! Quantas Graças
recebemos! Por tudo, DEUS
SEJA SEMPRE LOUVADO!
Ainda, no dia 13 de dezembro, a
alegria de participarmos da
“Santa Missa” na Capela do
Hospital Santa Izabel. Missa
presidida pelo Amado Sacerdote
do Senhor, Padre Antônio Paes
Junior, onde encontramos a
Capela restaurada; novas
imagens, com a recondução da
primitiva Imagem de Santa
Izabel ao seu local de destaque,

como Patrona da Irmandade de
Santa Izabel, agora sobre o
Altar da Capela de Santa Izabel,
tudo realizado com todo zelo e
amor.

Pe. Antonio e Altar da Capela Sta. Izabel

Nunca é demais destacar, que a
Irmandade de Santa Izabel,
instituída por Major Belegard,
(Henrique Luiz de Niemeyer
Belegard), o grande benfeitor de
Cabo Frio, deixando para a
cidade, em nome da Irmandade
de Santa Izabel, obras que
ainda hoje contam a história da
cidade: o “Hospital de Santa
Izabel”, o “Cemitério de Santa
Izabel”, a “Casa de Cultura
Cháritas”, hoje conhecida “Casa
de Cultura Zé de Dome” e o
Prédio que abriga o “Corpo de
Bombeiros”, anteriormente, ou
primitivamente, a “Delegacia de
Polícia”, conforme ali funcionou
por muitos anos, a Delegacia;
enﬁm, deixando ainda para a
Irmandade de Santa Izabel,
extensa área de terreno no
Foguete (estrada de Arraial do
Cabo), que acabou por ser
usada pela Prefeitura e
posteriormente transformada
em loteamento e vendida para
terceiros.
Foi, Major Belegard, ﬁgura de
origem católica, que deixou todo
esse patrimônio para a
Irmandade de Santa Izabel,
sendo o Hospital de ﬁnalidade
para atendimento aos pobres
de nossa cidade, e a Casa de
Cultura “Cháritas”, chamada
“Casa da Roda” que tinha por
ﬁnalidade receber crianças
desamparadas, principalmente
(de mães solteiras) de nossa
cidade e que ali foram criadas e
educadas. Conhecemos
famílias de Cabo Frio, cuja
esposa fora ali criada e
educada, e dali, saindo para seu

casamento. Tudo história!
Graças a Major Belegard!
Não foi por acaso, que antes de
iniciar-se a “Santa Missa” e abrirse a “porta da Capela” agora
restaurada, ouvimos atentos as
palavras do nosso Amado
Pároco, Padre Marcelo,
destacando o “Hospital” como
uma instituição de origem
católica, e de fato o é, conforme
foi criado pelo seu benfeitor
“Major Belegard”, ﬁgura católica.
Ainda lembramos, e
convivemos, apreciando o
trabalho das Irmãs de Caridade
naqueles velhos tempos, idos de
1940 por aí, quando aqui
chegamos vindo das “salinas”
de Massambaba, e
encontramos as Irmãs de
Caridade, lembramos, Irmã
Eufrásia; Irmã Celestina e outras
que nos fogem à memória.
Ainda, lembramos, também,
justiﬁcando a atuação da nossa
religião naquele tempo, em
nosso Hospital, os irmãos da
Irmandade de Santa Izabel,
participando das procissões na
Festa da nossa Padroeira,
perﬁlados com suas ﬁtas...
largas, vermelhas, transversas
ao peito, ostentadas pelos
irmãos daquela época: Dr.
Octacílio Azevedo, Dr. Paulo
Silva, Dr. Rui Quintanilha, Dr.
Abel Beranger e Dr. Luiz
Porciúncula; os médicos,
daqueles tempos de nosso
Hospital e os irmãos da Mesa
Administrativa: Eugênio Ribeiro,
Odilon de Almeida, Edinor
Ferreira, João Gonçalves,
Ismael Nobre, Tenente Santos,
Francisco Barreto e outros que
fogem-me à memória. História,
que devemos guardar para que
seja preservada.
Bem, irmãos e irmãs,
gostaríamos muito, como
sempre fazemos e esse é e será
sempre nosso objetivo, de
continuarmos com os relatos do
passado da nossa Igreja, em
Cabo Frio, conforme ainda
estamos relatando a história dos
tempos idos (ano de 1970), mas,
resguardamos e obedecemos,
sempre, o espaço que nos é
permitido em nosso jornal.
Desta forma, aqui ﬁcamos!
Aguardemos o próximo capítulo.
Deus nos abençoe!
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Paróquia unida participa de ato em favor da vida. Aborto não!

janeiro de 2017

5

PARÓQUIA EM MOVIMENTO

Padre Matheus Pigozzo: O aborto é irracional!

Evento missionário Jesus no Litoral
chega às areias da praia de Cabo Frio

Josi Araujo

Lucas Cruz

No domingo, 22 de janeiro, aconteceu um ato público
organizado pelo Movimento Nacional da Cidadania pela
Vida - Brasil sem Aborto e a Paróquia Nossa Senhora da
Assunção deu o seu total apoio ao ato em defesa da vida
das pessoas com deﬁciência, por ocasião da
proximidade do julgamento pelo STF de um pedido de
aborto por gestantes contaminadas pelo Zika vírus.
“Hoje, as pessoas que querem a permissão para a
prática do aborto, usam a desculpa do Zika vírus, como
ﬁzeram no caso dos fetos anencéfalos e conseguiram;
depois alegarão outros motivos para justiﬁcar a liberação
do aborto em casos especíﬁcos até que consigam a sua
liberação total. Lutemos por aqueles que não podem se
defender e por aqueles que ainda não têm voz.”
Expressou o paroquiano Vagner Simão.
“Foi um movimento suprapartidário e supra-religioso,

não tinha vinculo nenhum com a igreja, mas nós,
logicamente, defensores da causa como Igreja Católica,
que apoia a vida e é contra o aborto, não poderíamos
ﬁcar de fora. Por isso também nos engajamos nessa
campanha, que foi organizada por esse movimento
Nacional, e é muito importante que nos manifestemos
porque existe toda uma campanha, de uma minoria, que
é a favor do aborto e faz barulho, enquanto nós nos
acomodamos, vamos deixando as coisas irem
acontecendo e sem perceber, as leis vão sendo
aprovadas. Então, essa manifestação foi para colocar
Cabo Frio na rota dessa campanha, porque
normalmente essas manifestações acontecem em
cidades grandes em capitais e as cidades do interior
ﬁcam à margem, mas como houve essa vontade do
pessoal de participar, nos engajamos, e houve a
participação da Igreja protestante, dos espíritas, enﬁm,
de todos aqueles que querem que essa lei não seja
aprovada, e que Brasil continue sendo contra o aborto,

que a lei que proíbe o aborto seja mantida, não seja
modiﬁcada.” Esclareceu Vitor Gomes coordenador da
Pastoral Familiar.
O ato se encerrou na Praça Porto Rocha localizada a
frente da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, onde
várias pessoas defenderam a vida, dentre elas estavam,
Padre Matheus Pigozzo que é vigário da Paróquia
Nossa Senhora da Assunção, Fabricio Valladares pastor
da igreja CEI em Cabo Frio, e muitas outras pessoas que
na praça gritavam o lema do movimento “Vida sim!
Aborto Não!”.
"Quando se chegou ao consenso de que uma criança,
que se supõe nascerá com deﬁciências, deve ser
abortada para poupar, a ele e às outras pessoas, o peso
da sua existência, está-se a fazer um escárnio a todos os
deﬁcientes: está-se a dizer-lhes que só existem porque a
ciência não tinha ainda alcançado o progresso atual."
(Papa Bento XVI - Joseph Ratzinger, Cristianismo y
Democracia Pluralista, in Scripta Theologica 16, 1984/3).

Como é triste ver a humanidade se levantar
ferozmente contra si mesma. As manifestações de
grupos a favor do aborto e também toda a
doutrinação de uma juventude empenhada para
promover a morte deveria tirar lágrimas de nossos
olhos.
Pensem! Pela fé, temos mais luzes pra ver o
quanto isso é terrível, mas não se precisa usar dela
para enxergar que o aborto não é digno do ser
humano…
Vejam! Mesmo com o império do relativismo,
todos se encolerizam quando algum criminoso tira
a vida de alguém, ainda mais se for de uma pessoa
trabalhadora, honesta; ﬁcamos indignados com a
impunidade e imaginamos penas duríssimas para o
autor do crime.
Nossa razão – não a fé, mas a razão – que todos
têm, promove um sentido de justiça: alguém que
sem nada fazer recebeu a morte, não ofendeu
ninguém e foi baleado. Sim… Dar o direito de outro
viver, não atentar contra a vida de alguém é algo
exigido pela razão, pelo senso de justiça. Não
quero que tirem minha vida e não quero isso para o
outro.
Outro caso. Quando vemos “cuidadores” de
pessoas idosas ou babás de crianças praticarem
maus tratos – bater, xingar, oprimir – logo nossa
razão acusa o erro. Até quem não é bonzinho ou
fundamentalista religioso sabe que isso é errado,
uma pessoa indefesa ser machucada pelo forte.
Muito bem, até aqui, tanto os que têm fé como os
que não têm estamos de acordo… Imagino que
sim, ao menos.
No entanto, quando a injustiça é praticada pela
própria mãe que tira a vida de um inocente, e
quando o inocente é o mais indefeso ser humano, o
quadro muda?
Por favor, pensem! Esqueçam que é um padre
falando! Vejam o que é falado! Não tem lógica?
Independentemente de como a criança foi

concebida, ela existe e é extremamente injusto,
desleal e desumano que a matem.
E se a menina é muito nova e engravidou no baile
funk? Se a garota é de uma família rica e está
grávida do namoradinho do subúrbio e tem que
terminar a faculdade? Se a mãe é uma prostituta e
deram errados os seus meios anticonceptivos? Se o
casal está em crise ﬁnanceira e não tem como
alimentar mais um? Se o mosquito picou e pode ser
que o bebê nasça com problemas? – algo muito
duvidoso ainda, por sinal. E se aconteceu um
estupro? Todas essas são situações difíceis, umas
até trágicas e terríveis. Mas o que justiﬁca matar o
inocente? Qual é a culpa do frágil bebê que depende
totalmente do ventre que o gera?
Suas emoções ainda iludem sua razão fazendo
você admitir a possibilidade desse assassinato
cruel? Convido você a usar de seu egoísmo de
pessoa já nascida e imaginar se, no ventre de uma
mãe, em uma dessas situações, justiﬁca-se matar
você pelo erro de seus pais, pela irresponsabilidade
de alguém, pelo vírus do mosquito ou pela crueldade
de um criminoso.
Meus caros, há muito interesse por trás desse
assunto… Há muita ideologia orquestrando tudo
isso a ponto de fazer você renunciar os ditames mais
profundos de sua essência humana para levantar
uma bandeira com cores revolucionárias e
chamativas. Por que essa ideologia? Por que esse
ódio ao nascituro? O dinheiro, o poder, e a
promiscuidade tomaram o lugar da razão!
Renunciando à razão o homem perde seu caminho
e sentido.
Se a ideologia está acima do instinto materno e da
verdade, ao menos essas pessoas poderiam ter a
criança e dar para tantas famílias que desejam
cuidar da vida que seus ventres não podem gerar.
Homem, pode ser que exigir de você a abertura a fé
seja muito, mas o que te pedimos é o irrenunciável
ao seu ser: seja racional!

“Jesus no litoral foi o melhor retiro que já ﬁz! Nesse retiro
eu percebi o quanto o senhor Jesus é importante para nós,
pois temos que ter a consciência de que ele derramou seu
sangue naquele madeiro para nos salvar dos nossos
pecados. É uma experiência maravilhosa de se viver.
Jovens, vivam isso! O senhor nos espera de braços
abertos”.
Foi com essas palavras que Mariana, do Vicariato de São
Gonçalo, descreveu a missao Jesus no litoral. O evento
Missionário aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de janeiro na
praia do Forte em Cabo Frio.
Organizado pelo Ministério Jovem da RCC da
Arquidiocese de Niterói, a missão contou com gente de
todas as idades. Dos mais jovens, aos mais experientes.
Com idades entre 18 e 65 anos, os missionários se dividiram
pela praia com três tendas em pontos distintos onde faziam
a distribuição de água e frutas para os integrantes.
Nessas tendas também eram realizados grupos de
oração, ponto forte do encontro missionário. Muitos
banhistas que estavam ao redor levantavam-se para
participar da oração, ouvir a palavra, alguns deles até
mesmo testemunhar e agradecer pela iniciativa.
Os jovens saíram pela praia em dupla pedindo permissão
para falar com os banhistas e fazerem oração por eles.
Havia quem recusasse, mas havia também aqueles que
acolhiam, contavam histórias, partilhavam seus medos e
anseios.
Nem mesmo o sol forte e o cansaço ﬁzeram a turma
missionária desanimar. Na noite de sábado realizaram um
luau com muito louvor, partilha e animação. Alegria não
faltou!
“Todo esse esforço é compensado. A gente evangeliza,
mas acabamos sendo evangelizados também. O tanto de
graça que a gente leva até essas pessoas a gente recebe
em dobro”. – Disse Bárbara Pinheiro, jovem missionária de
Macaé.
A missão que aconteceu pela primeira vez em Cabo Frio,
encerrou-se no domingo ao meio dia com o grupo de
oração.
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Mensagem Urbi Et Orbi do Papa Francisco no Natal de 2016 Igreja deve amparar quem tem
No dia de Natal, 25, Papa Francisco
foi ao Balcão Central da Basílica
Vaticana para a tradicional bênção
“Urbi et Orbi”. Na mensagem de Natal
que antecedeu a bênção, o Santo
Padre pediu paz na Síria, na República
Centro-Africana, na Terra Santa, além
de recordar problemas como o tráﬁco
de seres humanos e as
calamidades naturais.
O Papa recordou que a
verdadeira paz não é um
equilíbrio entre coisas
contrárias, mas um
compromisso de todos os dias,
que se leva adiante a partir do
dom de Deus. Ele dirige o
pensamento, então para as
indefesas vítimas da violência
em conﬂitos.
“ Ve n d o o M e n i n o n o
presépio, Menino de Paz,
pensemos nas crianças que são
as vítimas mais frágeis das guerras,
mas pensemos também nos idosos,
nas mulheres maltratadas, nos
doentes. As guerras dilaceram e ferem
tantas vidas, como o conﬂito da Síria,
fomentando ódio e vingança.
Continuemos a rezar a Deus para que
Ele poupe novos sofrimentos ao amado
povo sírio e as partes em conﬂito
ponham ﬁm a violência”.
O Santo Padre destacou também a

força da oração e expressou sua
felicidade em saber que membros de
outras conﬁssões religiosas partilharam
esta oração pela paz na Síria. “Nunca
percamos a coragem da oração”, disse.
A República Centro-Africana
também está no coração do Papa, o
qual lembra que esta é uma região

tantas vezes esquecida pelos homens,
mas nunca esquecida por Deus assim
como Sudão do Sul e Nigéria,
dilacerados por contínuos ataques que
não poupam inocentes e indefesos.
Quanto ao Oriente Médio, o Papa
pede a conversão do coração dos
violentos e um ﬁnal feliz para as
negociações de paz entre israelenses e
palestinos. Ele também pede cura das
chagas do Iraque, que sempre sofre

por atentados.
Francisco também reza pelos que
são perseguidos por causa de sua fé
em Cristo e pelos refugiados, para que
encontrem acolhimento e ajuda. Ele
recorda, nesse ponto, as tragédias
que aconteceram, este ano, em
Lampedusa, uma ilha italiana, e fez
um apelo para que elas
não mais se repitam.
Quanto às calamidades
naturais, Francisco
lembra-se do povo
ﬁlipino, atingido
brutalmente por um tufão
no segundo semestre do
ano.
“Neste mundo, nesta
humanidade, hoje
nasceu o Salvador, que
é o Cristo Senhor.
Detenhamo-nos diante
do Menino de Belém,
deixemos que o nosso coração se
comova, não tenhamos medo disso,
porque precisamos que o nosso
coração se comova. (…) Deixemo-nos
abrasar pela ternura de Deus, porque
precisamos de Suas carícias.”
Após a mensagem, Francisco
concedeu a todos a bênção Urbi et
Orbi. O Santo Padre encerrou
desejando a todos os seus votos de
um Feliz Natal.

Clericalismo, um mal que afasta o povo da Igreja
Cidade do Vaticano - O espírito do
clericalismo é um mal presente também
hoje na Igreja e a vítima é o povo, que
se sente descartado, abusado. Foi o
que disse o Papa na missa celebrada
em 13/12 na casa Santa Marta.
O povo humilde e pobre que tem fé
no Senhor é a vítima dos intelectuais da
religião, os seduzidos pelo clericalismo,
que no Reino dos céus serão
precedidos pelos pecadores
arrependidos. O Papa cita o Evangelho
do dia, em que Jesus se dirige aos
chefes dos sacerdotes e aos anciãos do
povo, para falar justamente sobre o seu
papel. “Tinham a autoridade jurídica,
moral e religiosa, decidiam tudo. Anás e
Caifás, por exemplo, explicou
Francisco, “julgaram Jesus”, eram os
sacerdotes e os chefes que “decidiram
matar Lázaro” ou ainda, “negociaram
com Judas”, que vendeu Jesus.
Francisco questionou: mas como
chegaram a este “estado de
prepotência e tirania”,
instrumentalizando a lei?:
“Mas uma lei que eles reﬁzeram
inúmeras vezes: tantas vezes até
chegar a 500 mandamentos. Tudo era
regulado, tudo! Uma lei cientiﬁcamente

construída, porque essas pessoas eram que ﬁzeram? “Mas você foi nosso
sábias, conheciam bem. Faziam todas 'sócio'. Fica tranquilo... Nós temos o
essas nuances, não? Mas era uma lei poder de perdoar tudo!”. Não! “Te vira.
sem memória: tinham esquecido o É um problema teu”. E o deixaram
primeiro mandamento, que Deus deu ao sozinho: descartado! O pobre Judas
nosso pai Abraão: “Caminha em minha traidor e arrependido não foi acolhido
presença e seja irrepreensível”. Eles pelos 'pastores'. Porque eles haviam
não caminhavam: sempre parados nas esquecido o que é ser um pastor.
próprias convicções. E não eram Eram os intelectuais da religião, que
tinham o poder, que levavam adiante
irrepreensíveis!
Eles – prossegue o Papa – “haviam as catequeses do povo com uma
esquecido os Dez Mandamentos de moral feita pela sua inteligência e não
Moisés”: “com a lei feita somente por a partir da revelação de Deus”.
“O mal do clericalismo é uma coisa
eles”, “intelectual, soﬁsticada,
casuística”, “cancelam a lei do Senhor”. muito feia! É uma nova edição desta
E a vítima, assim como foi Jesus, todos gente. E a vítima é a mesma: o povo
os dias é o “povo humilde e pobre que pobre e humilde, que tem esperança
conﬁa no Senhor”, “aqueles que são no Senhor. O Pai sempre procurou se
descartados”, destaca o Papa, que aproximar de nós: enviou seu Filho.
conhecem o arrependimento também Estamos esperando, uma espera
se não cumprem a lei, mas sofrem estas alegre e exultante. Mas o Filho não
injustiças. Sentem-se “condenados”, entrou no jogo desta gente: o Filho foi
“abusados”, sublinha outra vez o Papa com os doentes, os pobres, os
por quem é “presunçoso, orgulhoso, descartados, os publicanos, os
soberbo”. “Um descarte destas pecadores – é escandaloso isso... – as
prostitutas. Também hoje Jesus diz a
pessoas”, observou o Papa, foi Judas:
“Judas foi um traidor, pecou todos nós e também a quem está
fortemente, eh! Pecou com força. Mas seduzido pelo clericalismo: “Os
então o Evangelho diz: “Arrependido, foi pecadores e as prostitutas entrarão
a eles dar de volta as moedas”. E eles o primeiro no Reino dos Céus”.

a coragem de se casar, diz o Papa
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Natal, tempo de abrir o coração para acolher o Salvador

Dízimo é...
gratidão, devolução, partilha e seviço
Rosa e Fernando
O Papa Francisco inaugurou no sábado (21/01), o Ano
judiciário do Tribunal Apostólico da Rota Romana.
Em seu discurso, o Pontíﬁce falou da relação entre fé e
matrimônio no contexto atual, que ele deﬁne carente de
valores religiosos e que, portanto, condiciona também o
consenso matrimonial.
Quem hoje requer o matrimônio cristão – constatou
Francisco – tem diversas experiências de fé: há quem
participa ativamente da vida paroquial, quem se aproxima
pela primeira vez; outros têm uma intensa vida de oração;
outros, ao invés, são guiados por um sentimento religioso
genérico; às vezes, são pessoas completamente distantes
da fé.
Diante desta situação, o Pontíﬁce pede que a Igreja
encontre “remédios válidos” contra o multiplicar-se de
celebrações matrimoniais nulas ou inconsistentes. Francisco
propõe dois remédios: o primeiro deles é a “formação dos
jovens” mediante um caminho adequado de preparação
para redescobrir o matrimônio e a família. Um caminho que
deve envolver o pároco e toda a comunidade, pois é uma
“ocasião extraordinária” de missão e evangelização. É neste
momento da vida, aﬁrma o Papa, que os esposos estão
disponíveis a rever e a mudar a orientação existencial.
Para isso, aﬁrma, são necessárias pessoas com
competência especíﬁca e preparadas de modo adequado
para este serviço. “Neste espírito, reitero a necessidade de
um 'novo catecumenato' em preparação ao matrimônio”.
Para Francisco, este pode ser um “antídoto” contra a falência
dos casamentos.
O segundo “remédio” indicado pelo Papa é ajudar os
recém-casados a prosseguirem o caminho na fé e na Igreja
inclusive depois da celebração do matrimônio. “É necessário
identiﬁcar, com coragem e criatividade, um projeto de
formação para os esposos, com iniciativas voltadas a uma
crescente consciência do sacramento recebido. Trata-se de
encorajá-los a considerar os vários aspectos de sua vida de
casal, que é sinal e instrumento do amor de Deus”, apontou o
Papa.
Mais uma vez, a comunidade paroquial é chamada em
causa para amparar o casal depois do nascimento dos ﬁlhos
e na obra educativa, para que não se sintam isolados.
“Esses dois remédios que indiquei são ﬁnalizados a
favorecer um contexto de fé idôneo no qual celebrar e viver o
matrimônio”, não obstante as insídias destruidoras da cultura
dominante do efêmero e do provisório.
“Como disse várias vezes” – concluiu o Papa –, “é preciso
coragem para se casar no tempo em que vivemos. E os que
têm a força e a alegria de realizar este passo importante
devem sentir a seu lado o afeto e a proximidade concreta da
Igreja. Com este auspício, renovo os votos de bom trabalho
para o novo ano que o Senhor nos doa”.

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
manifestar a sua fé em Deus e o seu amor ao próximo,
pois é por meio do DÍZIMO que a Igreja se mantém em
atividade, sustenta seus trabalhos de evangelização e
realiza suas obras de caridade e assistência aos menos
favorecidos.
Pelo DÍZIMO, podemos viver as três 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. A missão da Igreja é tornar esse mundo
melhor. Participe você também dessa missão. Seja
DIZIMISTA. Cada vez mais católicos se conscientizam
da importância do DÍZIMO e das ofertas.
É bom encontrar as igrejas limpas, bem equipadas, com
tudo funcionando bem... Mas, infelizmente, muitos se
esquecem de que, para isso, todos precisam colaborar!
Somos a Família do Senhor, e cada templo da Igreja é
uma casa de todos nós.
A Igreja conta com o seu desejo de viver em Cristo, de
assumir de fato o papel e a missão de ser, junto com seus
irmãos de fé, membro de um mesmo Corpo: aceite o
chamado de nosso Pai Eterno e diga sim ao
compromisso de levar adiante os trabalhos
evangelizadores da sua paróquia. Informe-se sobre
como se tornar um DIZIMISTA e faça a sua parte. “Dê
cada um conforme o impulso do seu coração, sem
tristeza nem constrangimento. Deus ama a quem dá
com alegria.” (2Cor 9,7)

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

Rubens Campos

No dia de Natal (25), foram celebradas três
Missas na Paróquia Nossa Senhora da Assunção,
às 10h, 18h e 20h.
A missa das 20h foi celebrada pelo vigário
paroquial, Padre Matheus Pigozzo, que na
preparação do Santo Natal já ressaltava que o
Mistério do Natal, quando Deus, por amor, escolheu
habitar em nosso meio, traz muitos ensinamentos.
Proferindo a homilia, o Padre Matheus disse que
naquela noite solene festejamos Deus, que veio
salvar o seu povo. Referindo-se às passagens que
a liturgia nos reservou naquele dia de Natal, o padre
sublinhou, nas leituras do antigo testamento, a
profecia de Isaías “Alegrai-vos e exultai ao mesmo
tempo, ó ruínas de Jerusalém, o Senhor consolou
seu povo e resgatou Jerusalém” (Is 52,9); “Cantai
ao Senhor Deus um canto novo” (Sl 97), porque ao
povo que andava sem ânimo, o Senhor vem
restaurar, o Senhor vem renovar a vida, dar sentido
à sua existência, e salvar; “Deus falou em outrora
para os nossos pais pelos profetas” (Hb 1,1). “...Ele
não falou mais enviando alguém, mas assumiu a
nossa natureza, veio mostrar a intimidade do
coração Dele com o nosso coração. Ele abre o
coração dele na manjedoura, para que a
humanidade possa entrar. Este mistério é
maravilhoso, e devemos contemplar a salvação do
nosso Deus. Ele veio nos tirar das trevas, veio trazer
a luz. No evangelho de hoje o apóstolo São João
quis traduzir a cena em que Maria colocou seu ﬁlho
na manjedoura porque não havia lugar para Ele”. –
explicou o nosso vigário.

Com grande sabedoria, o Padre Matheus lembrou
que não basta contemplar esse grande mistério de
amor que veio nos salvar, que veio para entrar em
nosso coração e está no presépio de braços abertos,
e nos levou a reﬂetirmos porque razão a mesma
situação se repete ainda hoje? Deus vem até nós
todos os dias com um convite ao nosso coração, mas
nós não o acolhemos, as nossas hospedarias
permanecem fechadas. Ocupamos o nosso coração
com muitas coisas, muitas atividades, mas não há
espaço para Deus em nosso coração, ainda que
falemos nele ou tenhamos até algumas práticas
religiosas, como vir a Santa Missa, mas não nos
comprometemos com Ele e permanecemos
indiferentes ao seu apelo. No Natal, mais uma vez o
Todo Poderoso vem até nós, e nos faz o convite, mas
quem está aí? O que está ocupando a sua mente, o
seu coração, a sua vida? Será que haverá espaço
para Ele? Devemos pedir a Deus a graça de enxergar
que o principal não está naquilo que o mundo aplaude
ou acha bom, mas o que está aqui neste cenário do
presépio. Um Rei nasceu, e muitos responderiam,
“vou ao Palácio”! Toda a lógica humana nos levaria
para lá, mas Ele veio na manjedoura. Para mostrar ao
mundo que o Seu poder não vem da imposição, mas
do compromisso generoso e simples, pelo qual quer
entrar em nosso coração. Façamos como Maria,
nossa mãe, que soube acolher com fé quando disse
um sim autêntico, que exigiu que fosse grávida, com
José, até Belém. Quando teremos a coragem de
abandonar aquilo que achamos tão importante, para
que Ele entre, e então a gente descubra aquele “sim”
que, de fato, sacia o nosso coração?
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Católico é pró-vida! Nossa Senhora da Assunção, uma Paróquia fértil!

Deborah Campos e Laura Azevedo

Já somos seres humanos na barriga de nossa mãe.
No momento em que se dá a fecundação do óvulo pelo
sêmen masculino, nasce uma nova vida. Sim, desde
aquele primeiro instante da gravidez um novo ser
humano está no meio de nós. Este feto que está lá, no
útero materno, sendo gestado, não é parte nem do pai e
nem da mãe: é um novo ser! Ele está apenas se
desenvolvendo até chegar o belo momento do
nascimento, e assim poder dividir conosco a vida.
É absurda a ideia de que deveríamos esperar
semanas ou meses depois da fecundação para
considerar que aquele feto seja reconhecido como um
ser humano, com direito a prosseguir o seu caminho de
vida. A vida humana deve ser respeitada e protegida, de
modo absoluto, desde o momento da concepção. O
respeito à vida aparece como um dos princípios mais
fundamentais e evidentes. A noção de base é o respeito
da vida humana integralmente, do início ao ﬁm.
Assim, para nós, que cremos em Deus, um sinal
inquestionável desse valor é o fato de o próprio Criador
ter escolhido passar por esse caminho da existência
humana e fazer essa nossa experiência de ser gente
indefesa, sob a guarda dos seus pais. O Filho de Deus
poderia ter entrado no mundo de qualquer forma que
quisesse, mas escolheu ser nascituro. Com isso, esse
momento da vida humana, que já era grande por si
mesmo, ganhou signiﬁcado divino, porque o próprio
Deus se fez nascituro. Como pessoas conscientes e
cristãs, não podemos deixar que a “cultura de morte”
assuma seu papel de transformar para pior a nossa
sociedade já tão machucada e sofrida.
Se toda mulher, ao dar à luz uma criança, inﬂuencia o

curso da história, então o que dizer de Maria? Ela ocupa
um lugar único na história Sagrada da humanidade,
pois ao receber o Dom do Pai, contribuiu para dar ao
mundo Aquele que é o princípio, o centro e o ﬁm
No desenvolvimento do plano de Deus, Maria se situa
no meio do povo que espera o Messias. Mas, este será
Seu Filho. E porque aceita esta Maternidade, entra
numa nova dimensão de fé e introduz no mundo Aquele
por Quem podemos chegar à ﬁliação divina. A
aceitação livre de Maria e aquilo que nela se realiza
pelo poder do Espírito Santo dão à nossa história o seu
sentido último, segundo o desígnio de Deus que se
cumpre em Jesus e pela Sua obra. A Maternidade
divina, como nenhum dos privilégios concedidos por
Deus a Maria, não consiste num mero benefício
pessoal, mas culmina na Salvação dos homens e
mulheres de todos os tempos e lugares.
Assim, é eleito um dos nossos, através desta mulher
da nossa raça, Maria de Nazaré, o Verbo de Deus,
morto na Cruz e Ressuscitado, que faz com que
possamos participar desta vida no Espírito que Ele nos
deu para que a tenhamos em abundância.
Maria, Mãe do Salvador – Esta é a essência da
vocação de Maria, profetizada no Antigo Testamento (Is
7,14), anunciada pelo Anjo Gabriel, proclamada por
Isabel, conﬁrmada pelo Evangelho, reaﬁrmada na
Carta de São Paulo (Gl 4,4), aﬁrmada pela Tradição,
deﬁnida no Dogma da Maternidade Divina, e ensinada
pelo Magistério da Igreja.
Na Encíclica Lumen Gentium, Papa Paulo VI explica:
"Pois a Virgem Maria, que na Anunciação do anjo
recebeu o Verbo de Deus no Seu coração e no Seu
corpo e trouxe ao mundo a Vida, é reconhecida e
honrada como verdadeira Mãe de Deus e do Redentor.

Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um
modo mais sublime e unida a Ele por um vínculo estreito
e indissolúvel, e dotada com missão sublime e a
dignidade de ser Mãe do Filho de Deus, e por isso ﬁlha
predileta do Pai e sacrário do Espírito Santo”.

Uma Paróquia fértil
Podemos dizer que os dois últimos anos foram
bastante férteis na Paróquia Nossa Senhora da
Assunção. Coincidência ou não, Rafaela, Diane,
Gabriela, Natália, Camila, Luciana, Tatiany, Francisca,
Rwanna, Thaís e Mirla, não foram as únicas
paroquianas que engravidaram, praticamente na
mesma época, e o resultado são esses bebês lindos que
logo veremos correndo por nossa Igreja.
Para o casal Pollyanna e André Pereira, 2016 foi um
ano especial, mas 2017 já começou pra lá de especial.
Os dois casaram em abril de 2016, e em 5 de janeiro de
2017 nasceu o pequeno André.
Algumas delas já possuem ﬁlhos, mas partilharam da
mesma emoção com o nascimento de seus bebês
daquelas que são mães de primeira viagem. A mesma
emoção que Pollyanna sentiu agora quando segurou o
pequeno André em seus braços.
Nisso reside a beleza da maternidade. Não importa o
número de ﬁlhos - a Francisca aí da foto tem quatro - e
muito menos se são meninos ou meninas, todas são
unânimes ao dizer que o nascimento de um ﬁlho é um
momento único e especial, independente de ter sido o
primeiro, o segundo ou o quarto. Todas passaram, e
ainda vão passar, muitas noites em claro, vão ter muitos
motivos para sorrir, vibrar e chorar, porque no fundo, o
que elas querem, o que todas nós, mães, queremos, é
ver nossos ﬁlhos felizes.
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Adoção: Um projeto de Deus. Linda reflexão de Dom José Francisco, Arcebispo de Niterói

Quando estou diante de pais que adotaram um ou mais
ﬁlhos, duas coisas logo me chamam a atenção. Primeiro: o
amor desses pais é maior que o natural. Segundo: a
semelhança que os ﬁlhos “adotivos” adotam em relação a
seus pais também é maior do que a natural. É impressionante
como ao longo do tempo eles passam a se parecer uns com
os outros.
Em alguns momentos da sua escrita, São Paulo diz
explicitamente que somos ﬁlhos adotivos de Deus. Alguns
exemplos são: Efésios (1,5), a expressiva Carta aos
Romanos (8,15) e a terna Carta aos Gálatas (4,4-6). Nessa
última, inclusive, Paulo associa adoção e herança eterna.
Somos adotivos, sim, o Pai nos adotou pelo seu único Filho,
sim, mas somos herdeiros das promessas feitas desde
Abraão.
Nunca me passou despercebida essa observação.
Por que somos adotivos? A razão de Paulo ultrapassava a
questão teológica: se Deus nos adotou, a todos, é porque ele
ama inﬁnitamente mais, a todos. Como as pessoas dizem: o
ﬁlho “natural” a gente tem porque tem. O “adotivo”, não: a
gente tem porque foi atrás, e só foi atrás porque quis.
Isso lança uma questão que ouvi de um psicólogo com
quem conversei.
Na verdade, não existe o tal ﬁlho natural. Um dia, lá atrás,
todos fomos adotados por nossos pais. O momento pode
variar, do pai para a mãe, de uma família para outra, e até de
um ﬁlho para outro. Mas sempre somos adotados. Um dia,
nossa mãe sentiu que estava grávida: naquele dia, ela nos
adotou. Um dia nosso pai sentiu que estávamos ali: naquele
dia, ele nos adotou. O que chamamos natural é só o que
entendemos por biológico. A biologia tem sempre a primeira e
a última palavra, mas só as duas: todas as outras são
tomadas pela narrativa histórica de nossas vidas, aquilo que
disseram de nós e aquilo que nós mesmos dissemos.
Nesse sentido, o maior preconceito é também a maior
ignorância. É daquele que diz que ﬁlhos adotivos “podem dar
problemas”! Quando ouço isso, eu faço uma cara de espanto
e pergunto: É mesmo! Quer dizer, então, que os ﬁlhos
adotivos dão problemas e os ﬁlhos biológicos nunca dão?
Numa pesquisa feita em âmbito mundial, evidenciou-se
que ﬁlhos biológicos são mais problemáticos do que ﬁlhos
adotivos, talvez até pelo motivo aludido acima: ﬁlhos adotivos
foram buscados com a avidez do amor. Os ﬁlhos biólogos,
nem sempre.
Há algumas observações e sugestões que coletei das
experiências de pessoas que adotaram. E aqui eu poderia
chamar de O QUE NÃO FAZER quando se tem um ﬁlho
“adotivo”. Se você tem ﬁlho “adotivo”, NUNCA FAÇA ISSO:
1. Contar a história do seu ﬁlho para todo mundo. As
circunstâncias que levaram seu ﬁlho a ser adotado são parte

da história dele, só pertencem a ele. A história não é dos pais
e, portanto, eles não podem se tornar os fofoqueiros da
cidade, comentando com quem perguntar.
Vi v e m o s e m u m a c u l t u r a q u e i n c e n t i v a o
compartilhamento. Mas não é da conta de ninguém se a mãe
de seu ﬁlho foi uma adolescente de 16 anos, que largou o
bebê numa porta qualquer e saiu correndo. Ainda que esse
compartilhamento seja feito com a mais nobre das intenções,
os pais estarão errados em fazê-lo. Nenhuma missão, por
mais honrada que seja, dispensa um pai “adotivo” de ser
discreto.
2. Negar que você é egoísta ou ﬁngir ser abnegado.
Os pais que conheci não gostam quando as pessoas dizem
"Deus abençoe" quando sabem da adoção. Claro que o que
elas querem dizer, na realidade, é que eles devem ser almas
bondosas que resgataram algum pobre órfão de alguma
pobre vida. Mas esse tipo de pensamento é completamente
equivocado.
Os pais que adotaram, assim ﬁzeram porque queriam
uma família, e a adoção, para a maioria deles, era a única
alternativa possível. Não foi um ato de abnegação que os
levou a serem pais. Foi um desejo. E, nesse sentido, foram
muito mais os ﬁlhos que os salvaram do que eles aos ﬁlhos.
Se alguém resgatou, foram os ﬁlhos que ﬁzeram. Se alguém
foi salvo, sem dúvida, foram os pais.
3. Agir como se eles não tivessem tido pais antes de
você. Os pais devem saber que seus ﬁlhos nasceram de
outras pessoas. E é natural que eles queiram saber quem são
os pais biológicos, onde moram, porque decidiram doá-los.
Esse é um buraco negro no coração de toda criança adotada;
ele precisa ser preenchido com a claridade da verdade.
É preciso sempre dizer ao ﬁlho adotivo o que realmente
se sabe sobre sua família, o que aﬁnal nunca é muito,
infelizmente. Não se pode especular nem contar mentiras só
para que eles se sintam melhor. E se eles decidirem conhecer
a família que os trouxe ao mundo, que seja dado todo apoio.
Ainda que isso sangre e doa. Fique tranquilo. Eles são seus, e
voltarão imediatamente para você.
4. Esperar gratidão ou apreciação por tê-los adotado.
Você pode esperar que uma criança adotada aprecie tudo o
que você faz por ela, incluindo o rodízio para levá-la à escola
e as incontáveis apresentações de dança que você teve de
aturar. O mesmo que vale para um ﬁlho biológico! Você não
pode nem deve esperar que eles sintam gratidão por terem
sido adotados. Os pais devem ter consciência que, na maioria
dos casos, os ﬁlhos adotados fazem parte de um projeto do
qual não participaram. Não puderam dar opinião sobre o que
estava acontecendo nem sobre o que iria acontecer.
Muitas crianças se perguntam como teriam sido suas
vidas se elas não tivessem sido adotadas. Mas elas também
sabem que a adoção signiﬁcou uma troca. Ter a oportunidade
de ter uma família também signiﬁcou abrir mão, muitas vezes,
de outra cultura, língua, rostos, amigos... Até com a gratidão é
preciso tomar cuidado. Ela pode ser uma faca de dois gumes!
5. Dizer que "nasceu" para ser pai ou mãe de seu ﬁlho
adotivo. Muitos pais e mães adotivos procuram ligações com
a criança que adotaram. É até compreensível essa
necessidade. Mas se você "nasceu" para ser mãe daquela
criança, porque foi que a outra a deu à luz? Será que foi um
plano perverso de Deus causar sofrimento a uma mulher
pobre só para que outra pudesse ser feliz?
Acredito que há maneiras de demonstrar o quanto se ama
os ﬁlhos. Você pode dizer o tempo todo que eles são a luz da
sua vida, que vocês são honrados por serem seus pais, e que
vocês os amam mais do que a própria vida. Mas se for falar
da vontade de Deus, diga simplesmente que Ele sabe o que
faz. Até porque ele sabe mesmo!
6. Tratar mal os menos informados. A quem dispõe de
um arsenal maior de palavras, é sempre tentador ser
impertinente com os que fazem perguntas menos

inteligentes. Se você for pai adotivo de um ﬁlho negro, não
trate mal quem o olhar de esguelha pensando que você
andou fazendo coisas que não devia. E se alguém lhe
perguntar de quem é a criança, responda pelo melhor
caminho, que é sempre o do humor: Nossa! Não sei. Nem
reparei direito na cara dele... Se é que você me entende (com
uma sutil piscadinha).
Isso põe qualquer um no seu lugar.
A vida é curta demais para gastá-la respondendo a
perguntas inúteis. Quem adota crianças que não se parecem
consigo, sempre vai ouvir essas perguntas. Algumas até
difíceis de engolir. Mas veja, você não deve explicações a
ninguém. Essa história é só sua. E se alguém invadir sua
privacidade, sem licença prévia, não tenha dúvida: ele não
está disposto a entender. Ou não invadiria. Por isso,
simplesmente, não explique.
7. Pensar em seu ﬁlho como um ﬁlho adotivo. Ele é
seu ﬁlho. Ponto! Toda criança, não importa de onde tenha
vindo, é parte da família. Filhos “adotivos” não deveriam ter
esse adjetivo. Alguns podem ter problemas ligados ao fato de
que foram adotados, mas a maioria não tem. É melhor para
todo mundo se você parar de achar que qualquer problema de
desenvolvimento tem a ver com a adoção. Crianças
hiperativas, adolescentes rebeldes, ﬁlhos com diﬁculdades
para ler, nem tudo está relacionado à adoção e tudo vai ﬁcar
mais fácil se as pessoas deixarem de pensar assim.
Aliás, é melhor que as pessoas parem de pensar
mecanicamente. A relação causa-efeito da ciência positivista
não cabe nas relações humanas.
8. Achar que dá para devolver um ﬁlho adotado. Criar
ﬁlhos, biológicos ou não, não é o trabalho mais fácil de uma
vida. Quando alguém dá à luz seu ﬁlho, a ideia é a de que vai
amá-lo e conseguir lidar com qualquer problema de saúde ou
de desenvolvimento que ele venha a ter.
Ora, essa ideia é a mesma nas famílias que adotam. Se
existe uma coisa chamada ruptura na adoção, isso deveria
deixar todo mundo nauseado. É quando uma família adota
uma criança, mas não dá conta dela, e aí tenta encontrar
caminhos (geralmente online) para passá-la adiante.
Muito do problema está relacionado à falta de apoio para
as famílias, que não estejam preparadas para as crianças.
Antes de passar por uma rigorosa revista, os candidatos
precisariam passar por uma rigorosa preparação. O dano a
uma criança que volta ao abrigo é irreversível.
Uma coisa deveria ser idêntica em todos os casos de
ﬁlhos, sejam eles biológicos ou não: os ﬁlhos são ﬁlhos para
sempre. E essa, talvez, seja a maior honra e nossa maior
capacidade humana.
Um pai me contou que toda noite, antes de dormir,
contava para seu ﬁlho a história do anjinho. Era assim:
O Papai do Céu, um dia, reuniu todos os anjos e
perguntou: Anjinhos, qual de vocês quer ser o ﬁlhinho daquela
mamãe que não tem ﬁlhos? (Justamente, o ﬁlho dele tinha
nome de anjo.) Um dos anjos, o mais bonito, ergueu a mão e
disse: Eu! Então, o Papai do Céu deixou que ele virasse um
menino e fosse o ﬁlho daquela mamãe triste. E a partir daí ela
ﬁcou muito feliz!
Com o tempo – o pai me contou – a história se tornou
interativa. Todo dia, o ﬁlho lhe pedia que contasse a história. E
todo dia, participava, erguendo a mão e gritando na hora da
resposta: Eu!
Um dia, sem mais, ele virou-se para o pai e disse: Papai,
eu sou aquele anjinho, né! O pai, simplesmente, respondeu:
É! A partir desse dia, nunca mais a história precisou ser
contada. A criança havia entendido o principal de tudo: era ele
que havia vindo para resolver a vida dos pais, e não o
contrário.
Feito assim, a vida segue seu curso, como um rio mineiro,
suave, rico, calmo e fértil. Que, às vezes, inunda as vargens, e
depois volta ao leito. Como um doce rio mineiro!
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Solenidade da Sagrada Família

Festa de Santa Maria, Mãe de Deus

janeiro de 2017

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.

Rubens Campos

A Igreja celebrou no dia 30 de dezembro, sextafeira, a liturgia da Sagrada Família, e na Santa
Missa celebrada pelo Padre Marcelo, o nosso
pároco iniciou a sua catequese lembrando que
família é algo absolutamente importante, e o
centro da nossa caminhada. Falar de família é
falar de algo sagrado, porque a família não
nasceu do querer humano, mas do querer divino.
A palavra de Deus ensina que na história da
criação o matrimônio já era tido como uma
inclinação natural do ser humano. “Por isso
deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua
mulher, e eles serão uma só carne” (Gn 2, 24).
Jesus Cristo veio restaurar a antropologia da
dualidade sexual na dignidade da criação – “Ora,
eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua
mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e
desposa uma outra, comete adultério.” (Mt 19, 9).
Jesus Cristo ainda elevou a união do homem com
a mulher à condição de Sacramento porque é
espelhada no mistério de amor profundo entre o
Cristo e a Igreja, e assim, também é indissolúvel.
O Padre Marcelo lembrou que alcançar as
coisas muito importantes em nossas vidas, nos
impõe um grande esforço e dedicação. Então, se
família é algo sagrado, signiﬁca que falamos de
um bem grandioso, que por essa razão precisa de
cuidado, precisa de carinho. Ao relembrar a sua
experiência sacerdotal, o Padre Marcelo
constatou: “Quantas vezes eu assisti cerimônias
de casamento, e percebi a alegria do casal...
Então, eles se colocavam diante do altar por amor
porque viam um no outro a possibilidade da
felicidade, porque trocaram os mesmos sonhos,
alimentaram os mesmos projetos, mas, às vezes,
me dá uma tristeza! Porque, com toda
sinceridade, há lares em que eu me pergunto,
onde foi parar o sonho, os ideais? Provavelmente,
alguém entendeu que somente o outro era
responsável pela construção da felicidade.
Ninguém tem o direito de apontar o dedo para o
outro e exigir que faça aquilo que lhe compete. É
uma pena que muitos casais acabem ﬁcando pelo
caminho... Provavelmente faltou carinho,
compreensão, provavelmente houve

agressividade, indelicadeza, palavras duras,
mentiras, falta de respeito e tantas outras coisas
que, às vezes, a gente não percebe, mas fazem
mal à nossa casa e à nossa família.
Quem é que não gosta de ser bem tratado, ser
carregado no colo, de afeto e carinho? Quem é
que não gosta de um abraço? Nós, meus amigos,
queremos tanto um equilíbrio familiar. Mas não se
engane não, isso não cai do céu, isso é fruto da
nossa construção... é fruto de nossa dedicação”.
“Meus irmãos, família é como aquele lugar em
que Moisés viu a sarça ardente, e ouviu a voz de
Deus dizendo: Moisés, tire a sandália porque a
terra onde você vai pisar agora é uma terra santa.
Nós acreditamos que nossa casa é lugar sagrado!
Então, é melhor não ﬁcar apontando culpados,
mas entender que todos os membros de uma
casa são todos devedores do perdão, da paz e do
amor de uns para com os outros. Todos nós
temos um compromisso com a nossa família, e
começando um ano novo, que possamos pedir o
perdão e dar o perdão. Eu pergunto aos casais,
vocês lembram de dizer palavras de carinho, de
se elogiar? Vocês lembram de dizer ao outro “eu
te amo”? Ou a gente entra no ritmo corrido da
vida, e aquilo que é tão importante dizer ao outro
vai ﬁcando de lado. E pergunto também aos pais,
vocês abraçam, beijam e dizem, diariamente, a
seus ﬁlhos que os amam? Mas também pergunto
aos ﬁlhos, vocês respeitam os seus pais? Tem
sido carinhosos com eles? Vocês tem amado os
seus pais como eles merecem?
Por ﬁm eu quero acrescentar uma coisa,
cuidado com o orgulho, porque ele nos faz
acreditar que nós não erramos, mas que o outro
sim, erra. Estamos hoje nesta missa rezando por
nossas famílias, e sabem onde está a
possibilidade de fazer a nossa família feliz? Está
aqui, na palma da mão de cada um de nós. Que a
nossa família, tendo como modelo a família de
Nazaré, se deixe guiar pelos caminhos da
santidade. Que Deus abençoe os nossos lares e
nos conduza, um dia, à vida eterna” – concluiu o
nosso Pároco.
Ao ﬁnal da Missa o Padre Marcelo renovou as
promessas do matrimônio dos casais presentes,
e abençoou as alianças.

Rubens Campos

No domingo, dia 01 de janeiro, a
Igreja Matriz ﬁcou lotada para as
primeiras missas do ano, nas
quais foram celebradas a
solenidade de Santa Maria, Mãe
de Deus.
No primeiro dia do Ano Novo, a
Liturgia começa com a festa de
Maria Santíssima, Mãe de Deus,
para que o cristão, associando-se
às suas dores e sob o seu manto
maternal, persevere na busca da
santidade, a ﬁm de um dia
participar, ao lado da Santa Mãe
de Deus, das alegrias que a sua
divina maternidade conquistou
para todos os redimidos pelo
sangue de Cristo!
Segundo o Papa Francisco,
Jesus Cristo, no momento do dom
maior que foi o da sua vida na
cruz, nada quis reter para Si e, ao
entregar a sua vida, entregou-nos
também sua Mãe: “Disse a Maria:
Eis o teu ﬁlho, eis os teus ﬁlhos. E
nós queremos acolhê-La nas
nossas casas, nas nossas
famílias, nas nossas
comunidades, nos nossos países.
Queremos encontrar o seu olhar
materno: aquele olhar que nos
liberta da orfandade; aquele olhar
que nos lembra que somos
irmãos, isto é, que eu te pertenço,
que tu me pertences, que somos
da mesma carne; aquele olhar
que nos ensina que devemos
aprender a cuidar da vida da
mesma maneira e com a mesma
ternura com que Ela o fez, ou seja,
semeando esperança, pertença e
fraternidade”. – diz o Pontíﬁce.
Na missa das 20h, o Padre
Matheus Pigozzo, em sua homilia,
mostrou-se preocupado por ter
visto, na véspera, tantas pessoas
caminhando na direção da praia

com ﬂores nas mãos, as
chamadas oferendas, e indagou
da assembléia “Qual nome esta
sendo invocado sobre vocês?
Qual nome está sendo invocado
sobre a sua família? Jesus Cristo,
esse é o nome que deve ser
invocado. Esse é o nome que traz
a benção verdadeira”.
O Padre Matheus esclareceu
que no ano de 1927, no Egito, foi
encontrado um fragmento de
papiro que remonta ao século III.
Neste fragmento estava escrito: À
vossa proteção recorremos Santa
Mãe de Deus. Não desprezeis as
nossas súplicas em nossas
necessidades, mas livrai-nos
sempre de todos os perigos, ó
Virgem gloriosa e bendita!. “São
esses dois pontos que desde os
primeiros séculos os cristãos
trazem como recebidos de Deus,
essa Graça de ter a Virgem Maria,
mãe e virgem, porque esse
nascimento foi com uma
concepção extraordinária, no qual
a natureza foi superada pelo poder
de Deus”. – disse o Padre.
Antes de encerrar a homilia, o
Padre Matheus ressaltou a
importância da Santa Missa,
quando todas as bençãos são
exprimidas e o próprio Jesus vem
sobre o Altar –“Deus quis que o
nome Dele invocado sobre nós,
viesse no seio da Virgem Maria,
também nós podemos pedir a ela,
que interceda por nós, para que
todos nós deixemos que Jesus
entre em nosso coração.
A senhora, mãe, como fez Jesus
entrar no mundo por seu sim
interceda para que as nossas
famílias possam se abrir à Graça
que vem Dele, para que Jesus seja
o único nome invocado sobre
nossas famílias, Amém!”.

Aconselhamentos, direção espiritual
e confissões tem novos horários
Aconselhamentos, conﬁssões e direção espiritual, estão
com horários estendidos para melhor atender os
paroquianos. Temos conﬁssões quase todos os dias, e
assim, não à motivos para não nos preparar para as
festividades da Igreja como por exemplo o Santo Natal.
Os horários são: Terças e quintas das 14h às 17h; quarta e
sexta das 15 às 18h; sexta às 20h e meia hora antes das
Missas no ﬁnal de semana.
No Catecismo da Igreja, no parágrafo 1420 nos diz que:
“Aqueles que se aproximam do sacramento da Penitência
obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a Ele
feita e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja,
que tinham ferido com o seu pecado, a qual, pela caridade,
exemplo e oração, trabalha pela sua conversão”.

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

Pastoral do

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.
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- Capela Santa Clara: 2ª feira às 18h30min.
- Capela São José: sábado de 9h30min às 11h30min.
- 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

Notícias

Pastoral da

Catequese
Abertas matrículas novas
para a Catequese infantil
Carlos Alberto Assis

Informamos que estão abertas as matrículas novas
para Catequese: Primeira etapa para as crianças que
vão completar 8 (oito) anos completos ou fazendo até
Junho e rematrículas para as demais etapas.
Inscrições novas na secretaria paroquial. Levar os
seguintes documentos: uma foto 3x4, xerox da
certidão de nascimento e de batismo (se for
batizado).Taxa de inscrição no valor de R$ 50,00.
A Pastoral Catequética irá oferecer aos catequizandos
atividades que os fará crescer socialmente e
espiritualmente, alimentando-os para que tenham uma
vida de oração, mostrando-os a importância do
convívio em comunidade cristã.
A nossa catequese propõe encontros muito além da
doutrina, ou seja, uma catequese litúrgica, bíblica,
vivencial, profundamente ligada à mística evangélicomissionária, bem mais participativa e comunitária,
muito mais centrada na pessoa de Jesus Cristo.

Mas não se esqueçam, férias apenas da Catequese
(para os catequizandos da rematrícula), já imaginou se
Deus tirasse férias da gente...
As férias são um tempo propício para poder crescer na
amizade com Deus. Por isso, esperamos que ninguém
desanime e que voltemos todos para a próxima etapa
com mais vontade ainda, e não se esqueçam de
convidar os seus amigos e amigas para fazerem parte
da Família de Jesus, entrando para a Catequese !!!!
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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Sete dia de oração e vigília diante do Santíssimo Sacramento, no Cerco de Jericó

janeiro de 2017
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III Maranathá

Notícias

Missão Cabo Frio

Notícias

EAC

“EAC - Alegria” evangelizando a cidade
Não ﬁque
de fora,
venha
participar!
Traga a
sua família
e amigos!

Carol Gomes

O ano de 2017 teve início e, para começá-lo bem,
aconteceu na paróquia, no mês de janeiro, o Cerco de
Jericó. Este consiste em sete dias e seis noites de
oração e vigília diante do Santíssimo Sacramento
exposto, a ﬁm de derrubar todas as barreiras que
atrapalham a vida espiritual da comunidade.
O início desta piedosa prática deu-se na Polônia, por
ocasião da visita do Papa João Paulo II para o 91º
aniversário do martírio de Santo Estanislau. Nossa
Senhora ordenou a uma alma privilegiada que
organizasse, na primeira semana de Maio de 1979,
em Jasna Gora, um Congresso do Rosário, diante do
Santíssimo Sacramento exposto.
Posteriormente, as autoridades comunistas
recusaram a entrada do Papa, mas graças às orações
incessantes diante do Senhor, no dia 7 de maio, ao
mesmo tempo em que terminava o Cerco, um
comunicado oﬁcial anunciou que o Santo Padre

poderia visitar a Polônia de 2 a 10 de junho. Assim foi
feito, e a nação polaca foi consagrada ao Imaculado
Coração de Maria.
O nome "Cerco de Jericó" surgiu quando
Monsenhor Stefano Barata, bispo de Czestochowa,
sugeriu que não se chamasse a iniciativa de
"Congresso". Dessa forma, decidiu-se que o nome se
basearia na passagem do Antigo Testamento, no livro
de Josué, em que caíram as muralhas da cidade de
Jericó. Deus ordenou ao povo hebreu, através de um
Anjo, que durante seis dias desse uma volta em torno
da cidade, e, no sétimo dia, desse sete voltas. Assim,
durante a sétima volta, ao som da trombeta, todo o
povo levantou um grande clamor e, pelo poder de
Deus, as muralhas de Jericó foram derrubadas.
Depois do episódio na Polônia, Cercos de Jericó
passaram a ser organizados todas as vezes em que o
Papa saísse em viagem apostólica, e, a pedido da
própria Virgem Maria, a ideia foi espalhada por todo o
mundo, chegando até aqui. Por conta disso, há alguns

anos nossa paróquia de Nossa Senhora da Assunção
vem organizando este importante evento na vida da
comunidade, e esse ano não poderia ser diferente.
A abertura do Cerco aconteceu na segunda-feira, 9
de janeiro, após a missa das 19h30. Imediatamente
iniciou-se a adoração, que foi incessante ao longo de
toda a semana, inclusive durante as madrugadas. Os
movimentos e pastorais foram organizados em
escalas, a ﬁm de que todos participassem dos
momentos de oração e vigília. A comunidade viu sua
rotina ser modiﬁcada pela presença do Senhor.
Já o encerramento do Cerco se deu no domingo, na
missa de 20h, em que o Santíssimo deu sete voltas em
torno da igreja, em meio a cantos de louvor e
adoração. A benção do Santíssimo encerrou a
celebração e o evento de sete dias, em que, com o
poder da oração, tudo aquilo que se colocava como
obstáculo entre a nossa vida e os planos de Deus foi
derrubado, assim como as muralhas de Jericó. Tudo
para a honra e glória de Deus.

Missa de encerramento do II Maranathá Missão Cabo Frio

Ana Carolina Soares

Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro
acontecerá na Casa de Maria o III
Maranathá Missão Cabo Frio.
O Maranathá é um retiro de
conversão para jovens a partir de
17 anos realizado pelos Jovens
Sarados.
Somos jovens buscando viver a
radicalidade do evangelho e uma
conversão diária, queremos ser
sinal da alegria e da liberdade
verdadeira de ser de Deus. Temos
como proposta de vida e missão,
evangelizar almas jovens, sendo
instrumento para que aconteça o
Batismo no Espírito Santo e após
essa experiência, assumir
verdadeiramente uma vida de
cristão que deseja alcançar o céu.
"Participei do I Maranathá missão
Cabo Frio e vivi uma experiência
única. Tive um verdadeiro
encontro com Deus e com minha
história. Pude me reconciliar
comigo mesmo, saber que aos
pés da Cruz me encontro e me
levanto. Trago comigo até hoje o
momento da Cruz do Senhor e a
minha história de resgate. Sou

grata a Deus e a Missão Jovens
Sarados, por terem me
proporcionado um retiro que para
mim foi de cura", relata Larissa
Lopes, membro do grupo.
"Fiz o II Maranathá missão Cabo
Frio. A principio pensei que fosse
só mais um retiro, o que eu não
esperava é seria uma grande
experiência e um real encontro
com Deus. Foi tão forte que não
consegui parar de segui-Lo e lutar
para que outros jovens provem do
Amor que eu provei e provo a
cada dia", relata Thayná Rabelo,
membro do grupo.
Inscrição: R$ 40,00
Maiores informações: (22) 997043636 (Paulo Massa) ou (22)
99760-6250 (Luíza Coelho)
"Nós existiremos enquanto
permanecer em nós essa loucura
por salvar almas jovens. Se um
dia esse objetivo for perdido,
certamente não existiremos mais.
É para isso que Deus nos criou:
para salvar almas"! (Padre
Edmilson, fundador - Jovens
Sarados)

O primeiro EAC - Alegria da Paróquia Nossa Senhora da Assunção acontecerá no sábado, dia
18 de fevereiro, à partir das 16h, na Avenida Litorânea, Praia do Forte.
O EAC - Alegria é um projeto de evangelização do Núcleo do EAC-Cabo Frio, que pretende
mobilizar os nossos jovens e adolescentes do EAC, as suas famílias e demais paroquianos para
darem um testemunho de fé, que contará com muita música católica e louvores.
O evento já tem a presença conﬁrmada do cantor, compositor e apresentador católico, Diego
Fernandes, que estará na Avenida Litorânea com seu Trio Elétrico, além de outras grandes
atrações. Ousado e dono de um carisma único que tem arrebanhado milhares de jovens que se
identiﬁcam com sua linguagem e com a sua maneira de louvar a Deus, Diego Fernandes é autor de
músicas como" Livre Acesso", "Deus te vê", "Sempre caminhar", "Cântico de Adoração", "Você e Eu", "Eu
não esqueço", "Dança do Avivamento", e muito outros sucessos que tem arrebatado milhares de pessoas
por onde passam os seus shows, sobretudo o público jovem, chama viva da nossa Igreja.
Os Abadás para participar do evento já estão à venda. Informações pelos telefones (22) 99283-1100;
(22) 99218-8560 e (22) 98141-7891.

Primeira Gincana do EAC - Cabo Frio
Júlia Campos

Do dia 25 ao dia 29 de janeiro de 2017, a
Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em
nome do Encontro de Adolescentes com Cristo,
promove a sua Primeira Gincana, desenvolvida
pelos jovens, com intuito de mostrar a alegria
em ser de Deus, lema do encontro.
Os 5 dias de duração da Gincana contarão com
atividades esportivas e evangelizadoras, além
de apresentações culturais, danças e teatro.
No domingo, dia 29, após a Santa Missa das
8h30min, ocorrerá um Passeio Ciclístico, em
que os jovens poderão se exercitar espalhando
a palavra de Deus.
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Solenidade da Epifania do Senhor Domingo do Turista
outros que lá fora havia luz, e era

Rubens Campos
No Domingo, (08/01), a Igreja
celebrou a liturgia da Epifania do
Senhor, popularmente conhecido
como “Dia de Reis”, celebrado à 06
de janeiro, mas que no Brasil é
transferida para o domingo seguinte.
A catequese do Padre Marcelo
Chelles nos ensinou que a palavra
epifania signiﬁca revelação,
manifestação. Epifania do Senhor é,
portanto, o momento em que Deus se
dá a conhecer e mostra sua face a
humanidade. “De fato, Deus já se
revela pela natureza criada por Ele;
por meio da Sua palavra; por muitos
dos seus mensageiros e profetas; no
entanto, todas essas revelações
divinas são pedagogas, porque elas
vão nos levar à principal
manifestação de Deus, quando Ele
não mais nos manda um profeta ou
um mensageiro, mas é Ele mesmo
que vem revelar-se à humanidade” –
disse o Padre Marcelo.
O mistério que estava escondido,
num dado momento foi plenamente
revelado. A Sua revelação é uma
prova do amor de Deus para levar à
humanidade a realidade divina. Deus
quer, com isso, mostrar ao homem
um caminho, deseja ser luz na vida

de cada ser humano, para conduzi-lo
à vida eterna.
Tomando um texto pagão conhecido
como “A alegoria da caverna”, do
ﬁlósofo Platão, o Padre Marcelo fez a
assembleia reﬂetir a Epifania de
Jesus Cristo: Platão conta que havia
uma comunidade de escravos que
cresceram acorrentados dentro de
uma caverna, de costas para a sua
entrada. Atrás deles havia uma
fogueira, separada deles por uma
parede baixa, por detrás da qual
passavam as pessoas livres
carregando objetos, de modo que os
prisioneiros viam apenas as sombras
dos objetos projetadas na parede em
frente a eles, no interior da caverna.
Naquela caverna não penetrava a luz
do sol e por isso não podiam
distinguir as cores e as coisas como
elas realmente são, no máximo
poderiam perceber a silhueta dos
objetos. Imaginemos, então, que um
destes prisioneiros conseguisse fugir,
e tateando a parede chegasse ao
exterior da caverna; descobriria a luz,
e como isso as cores e formas das
coisas.
Digamos que impressionado com
aquela luz, ele resolvesse voltar para
dentro da caverna para contar aos

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

possível ver as coisas e as cores.
Diria aos seus companheiros que as
coisas não são da forma como se vê
na caverna e os chamaria para que
também vissem a luz. Mas, aqueles
homens logo pensariam que sair da
caverna havia causado graves danos
ao companheiro, e por isso não
deveriam sair nunca dali,
convencidos de que só existia aquele
mundo no qual viviam.
“Meus irmãos, a celebração e o
evangelho de hoje nos diz que a luz
da Estrela brilhou no alto, e a luz
quando se acende no alto ilumina a
todos, mas apenas três homens
perceberam que aquela luz brilhava,
e assim o evangelho nos falou
desses três reis magos. Portanto,
meus amigos, até hoje é assim,
Jesus é a luz do mundo e quer
iluminar a vida de todos nós, mas pra
ele poder iluminar a nossa vida,
precisamos sair de dentro de nós
mesmos e permitir que a luz de Deus
nos ilumine. Caso contrário, nos
manteremos fechados em nossos
critérios, nosso orgulho, e em nossas
maldades humanas.
Aqueles que viviam dentro daquela
caverna não acreditaram naquele
homem. Deus continua a se
manifestar a todos nós. Para nós, a fé
é compreender a experiência de sair
da caverna, a fé é luz, é a vida. O
homem que se encontra com Deus
tem a obrigação de dizer ao outro que
Jesus Cristo é a luz; tem a obrigação
de ajudar o seu semelhante a
encontrar-se com a luz.
Por ﬁm, meus queridos irmãos, até
hoje esse mesmo mistério ainda se
dá, porque Jesus veio para todos,
mas nem todos o reconhecem e o
acolhem. Contudo, Deus continua a
se manifestar na vida de cada um de
nós. Desejo que todos tenhamos
olhos, ouvidos e inteligência para ver
Deus, que manifesta todos os dias o
seu amor por nós”, disse o Padre
Marcelo, encerrando a homilia.

Início de ano em Cabo Frio é garantia de grande
assistência nas missas da Nossa Paróquia. Graças
à vocação turística, a nossa linda e acolhedora
cidade ﬁca lotada de turistas, vindos de toda a parte
do Brasil e até do exterior, que dão um colorido todo
especial às celebrações.
Por essa razão, a Paróquia Nossa Senhora da
Assunção tem como tradição dedicar o segundo
domingo do mês de janeiro aos turistas que visitam
nossa cidade. O chamado “Domingo do Turista” teve
a participação dos visitantes na Liturgia nas Santas
Missas do Sábado, (07/01), às 20h; e do domingo
(08/01), às 8h30min, 18h e 20h. Para participarem
os turista procuraram a equipe de Liturgia do horário
que está habituado a vir a Santa Missa no ﬁnal de
semana que antecede o "Domingo do Turista".
A missa das 20h de domingo, por exemplo, contou
com vários turistas na Liturgia, bem como, a
presença do Diácono Rubens Passos Júnior, da
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Bairro
Engenho Novo, da Arquidocese do Rio de Janeiro, a
serviço do Altar do Senhor. Os turistas foram
acolhidos pelo nosso Pároco, o Padre Marcelo
Chelles, que aﬁrmou: “Nós também temos o maior
prazer em receber todos vocês que são visitantes e
que estão passeando por nossa cidade, inclusive o
dia de hoje, sempre o segundo domingo do mês de
janeiro em nossa paróquia, nós celebramos com
uma intenção especial para todos os nossos
visitantes, chamamos de “a missa do turista”, então
vocês que estão passeando em nossa cidade, sejam
muito bem vindos à nossa Igreja, as portas estarão
abertas, porém, mais que as portas são os nossos
corações e os nossos braços, da nossa comunidade
paroquial que se encontram abertos para receber
cada um de vocês”.

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

janeiro de 2017

CANTINHO DA CRIANÇA

15

Semear - Semeando Jesus no Coração dos pequeninos

MARIA SANTÍSSIMA, MÃE DE DEUS

A QUEDA DOS MUROS DE JERICÓ
A INSPIRAÇÃO DO “CERCO DE JERICÓ”, O PERÍODO DE
SETE DIAS E SETE NOITES EM QUE OS FIÉIS SE REÚNEM NA
IGREJA PARA ORAR, OUVIR PREGAÇÕES E ADORAR O
SANTÍSSIMO SACRAMENTO, VEM DO CAPÍTULO 6 DO LIVRO
DE JOSUÉ, QUE FALA DO EPISÓDIO EM QUE O POVO DE
ISRAEL OROU SEIS DIAS E SETE NOITES EM TORNO DAS
MURALHAS INTRANSPONÍVEIS DE JERICÓ. NO SÉTIMO DIA,
DERAM VOLTAS EM TORNO DA CIDADE COM A ARCA DA
ALIANÇA; AO TOQUE DAS TROMBETAS E DIANTE DOS GRITOS
DOS ISRAELITAS, A MURALHA VEIO ABAIXO, E ELES PUDERAM
CONTINUAR SEGUINDO RUMO À TERRA PROMETIDA.
ENTÃO, A IDEIA DO “CERCO DE JERICÓ” REPAGINADO É
DERRUBAR “A MURALHA DOS MALES ESPIRITUAIS” QUE
PREJUDICAM OS CRISTÃOS: OS PECADOS, A INVEJA, OS
VÍCIOS ETC.

VISITA DOS REIS MAGOS AO MENINO JESUS

