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Celebração da Páscoa de Jesus Cristo em família - 2017

Observações: Arrume a mesa com toalha, Bíblia,
ﬂores e o Círio Pascal da Família apagado. Distribua
entre os participantes as funções na celebração, são
eles: Dirigente, Pai ou Mãe, Filho(a), Convidado, Leitor
1 e Leitor 2.
Dirigente: Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui
reunidos para recordar e celebrar a Páscoa de Jesus.
Iniciemos nosso encontro, cantando:
Todos cantam:
Deus enviou Seu Filho amado
Para morrer, no meu lugar
Na cruz pagou por meus pecados
Mas o sepulcro vazio está porque Ele vive
Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã
Porque Ele vive, temor não há
Mas eu bem sei, que o meu futuro
Está nas mãos do meu Jesus, que vivo estáFoto: Ives Silva
Pai ou Mãe: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo!
Todos: Amém!
Pai ou Mãe: Obrigado, senhor nosso Deus, pela
Páscoa que celebramos. Dai-nos testemunhar por
nossa palavra e por nossa vida, a fé no Senhor
Ressuscitado!
Todos: O Senhor ressurgiu verdadeiramente, aleluia,
aleluia!
Filho(a): Cristo é a Luz do mundo, quem nele crê não
andará nas trevas, mas terá a luz da vida!
Leitor 1: O Círio Pascal, é símbolo da Luz de Cristo,
que dissipa as trevas do pecado e da morte.
Todos: Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera!
(O pai ou a mãe acende o Círio Pascal)
Todos cantam:
A nós descei Divina Luz (2x)
Em nossas almas acendei,
o amor, o amor de Jesus (2x)
Convidado(a): A partir da noite da Vigília Pascal,
durante 50 dias, celebraremos o tempo de Páscoa.
Dirigente: Na Sagrada Escritura são relatadas duas
Páscoas, a primeira, no Antigo Testamento e, a
segunda, no Novo Testamento. O termo Páscoa, vem
do hebraico e quer dizer passagem. Neste momento,
relembremos como foi a Páscoa do Antigo
Testamento:
Leitor 1 – No tempo de Moisés, o povo de Israel,
encontrava-se escravo no Egito. Suplicava a Deus por

momento da Páscoa do Novo Testamento. Era
libertação.
chegado o momento da Páscoa deﬁnitiva.
Leitor 2: Deus prometeu, que numa determinada
Leitor 2: Os sinais preﬁgurativos do Antigo
noite, Ele haveria de libertar Israel. E assim aconteceu.
Testamento
tomaram sentido pleno em Jesus Cristo.
Leitor 1: Para recordar a noite da libertação, Deus
Leitor
1:
Então,
na última ceia, ele antecipa
mandou, que todos os anos, os judeus celebrassem o
ritualmente, no pão e no vinho, o que faria na Cruz. Ele
Rito Pascal. Os principais elementos usados na ceia
dá o seu Corpo e seu Sangue. Jesus morre na cruz,
da Páscoa do Antigo Testamento, eram a carne
para permanecer eternamente conosco!
assada do cordeiro, o pão sem fermento, as ervas
amargas, o doce caseiro chamado rarôset e os cálices
Todos: Mas a morte não tem domínio sobre ele. Jesus
Foto: Vania
Maria ao terceiro dia!
de vinho.
ressuscita
Leitor 2 – Para fazer a memória do que havia
Leitor 1: Para fazer memória de sua paixão, morte e
acontecido, o rito, dava-se, em forma de diálogo, onde
ressurreição, ele mandou que celebrássemos a
o pai explicava aos ﬁlhos, a maravilhosa ação de
Páscoa, ao dizer: “fazei isto em memória de mim”.
Deus, que fez o povo passar, da escravidão para a
Leitor 2: Com a nova Páscoa, tudo toma um novo
liberdade.
sentido: as ervas amargas, o cordeiro, o pão e o vinho.
Leitor 1: E como se dava o rito?
Leitor 1: Para o povo cristão, as ervas amargas são os
Dirigente: Uma vez a família reunida, a Palavra de
pecados que nos afastam de Deus. Nossa vida é
Ives Silva e, começava o diálogo entre o
Deus era Foto:
proclamada
amarga quando estamos distantes do Senhor.
pai e o ﬁlho. O ﬁlho mais jovem da casa experimenta
Leitor 2: O cordeiro Pascal, não é mais um animal do
das ervas amargas e diz a seu pai:
rebanho, mas é o próprio ﬁlho de Deus, que foi
Filho(a): “Pai, por que estas ervas amargas?”
apontado por São João Batista, como o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo.
Dirigente: O pai responde:
Leitor 1: E a partir da Páscoa de Cristo, o agradável
Pai: “É porque nossa vida e a vida de nossos pais,
paladar em nossas vidas, mais doce que o mel, é o da
eram amargas no Egito. Lá fomos escravos até que
Eucaristia: aquele pão e aquele vinho, são o corpo e o
nossa libertação chegasse”.
sangue
de Cristo, alimento que nos conduz à nova
Dirigente: O ﬁlho pega o pão sem fermento e
terra
prometida:
o céu!
pergunta:
Pai
ou
Mãe:
A
Páscoa
do Novo Testamento é também
Filho(a): “Pai, por que nesta noite, o nosso pão não
uma
passagem:
do
pecado
para a graça, da morte
leva fermento?”
para
a
vida.
Dirigente: O pai explica:
To d o s : S e c o m e l e m o r r e m o s , c o m e l e
Pai: “Quando nossos pais fugiram do Egito, pela
ressuscitaremos!
pressa do momento da fuga, não houve tempo, para
Dirigente: Pouco a pouco, o Pai do céu foi revelando
deixar a massa do pão fermentar. Por isso, neste dia,
sua
intenção de salvação. A Páscoa do Antigo
em que fazemos memória da libertação, o pão que
Testamento
era sinal da nova Páscoa, onde Ele faria
usamos, não leva fermento”.
com
a
humanidade
inteira, uma Nova e Eterna
Dirigente: Logo depois, o ﬁlho toma o cálice de vinho
Aliança.
E
o
grande
ato
de redenção foi realizado pelo
em suas mãos e come um pedaço da carne do
seu
Filho,
Jesus
Cristo,
com sua paixão, morte e
cordeiro e diz:
ressurreição. Por isso, ao nome de Jesus, se dobre
Filho(a): “Pai, o que signiﬁcam o vinho e o cordeiro em
reverente todo joelho e toda língua confesse: Jesus é
nossa mesa?”
o Senhor!
Dirigente: E o Pai responde:
Filho(a): Para encerrar, vamos invocar a bênção do
Pai: “O Deus de nossos Pais nos libertou com mão
Senhor sobre todos nós.
forte. Ele mandou que sacriﬁcássemos um cordeiro,
(de mão unidas, e sem impô-las)
porque o sangue do cordeiro, seria derramado para o
Pai ou Mãe: O Senhor, que venceu a escuridão com a
perdão dos pecados e a carne do cordeiro seria
luz
da ressurreição, nos dê a paz
entregue como alimento para dar força na caminhada,
Todos:
Amém
rumo à terra prometida”.
Pai ou Mãe: O Senhor que venceu a morte e deixou o
Dirigente: Por ﬁm, o ﬁlho come do doce e faz ao pai a
sepulcro vazio, nos dê a saúde
quarta e última pergunta, dizendo:
Todos: Amém
Filho(a): “Pai, por que este doce tão suave e
Pai
ou Mãe: O Senhor que venceu o mal com o seu
agradável ao paladar?”
amor,
nos dê a sua misericórdia.
Dirigente: e o Pai responde:
Todos: Amém
Pai: “É porque, uma vez libertados por Deus, e
(sem impor as mãos, todos fazem o sinal da cruz,
alimentados pelo cordeiro, chegamos à terra
sobre si mesmo)
prometida, e nossa vida tornou-se assim, doce, suave,
agradável”.
Pai ou Mãe: Abençoe-nos Deus, que é Pai e Filho e
Espírito Santo.
Dirigente – Sendo Jesus Cristo, judeu, ele também
celebrava, todos os anos, a Páscoa Judaica. Porém,
Todos: Amém!
na sua última ceia, Jesus deu um novo signiﬁcado aos
(todos se saúdam dando a Paz do Cristo
elementos da Páscoa.
ressuscitado!)
Leitor 1: Ele fez isso, porque agora era chegado o
FELIZ PÁSCOA!
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Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem (Lc 23,34)

La Cruciﬁxion (1580-82), Paolo Veronese
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Carta Encíclica LAUDATO SI’ do Santo Padre
Francisco sobre o cuidado da casa comum
ao ponto de relegar para o reino do irracional a
riqueza que as religiões possam oferecer para uma
ecologia integral e o pleno desenvolvimento do
género humano; outras vezes, supõe-se que elas
constituam uma subcultura, que se deve
simplesmente tolerar. Todavia a ciência e a
religião, que fornecem diferentes abordagens da
realidade, podem entrar num diálogo intenso e
frutuoso para ambas.

EDITORIAL

março de 2017

Cantinho da Criança
Semear - Semeando Jesus no Coração dos pequeninos

Padre Marcelo Chelles Moraes

Continuação da edição anterior...

61. Sobre muitas questões concretas, a Igreja não
tem motivo para propor uma palavra deﬁnitiva e
entende que deve escutar e promover o debate
honesto entre os cientistas, respeitando a
diversidade de opiniões. Basta, porém, olhar a
realidade com sinceridade, para ver que há uma
grande deterioração da nossa casa comum. A
esperança convida-nos a reconhecer que sempre
há uma saída, sempre podemos mudar de rumo,
sempre podemos fazer alguma coisa para resolver
os problemas. Todavia, parece notar-se sintomas
de um ponto de ruptura, por causa da alta
velocidade das mudanças e da degradação, que
se manifestam tanto em catástrofes naturais
regionais como em crises sociais ou mesmo
ﬁnanceiras, uma vez que os problemas do mundo
não se podem analisar nem explicar de forma
isolada. Há regiões que já se encontram
particularmente em risco e, prescindindo de
qualquer previsão catastróﬁca, o certo é que o atual
sistema mundial é insustentável a partir de vários
pontos de vista, porque deixamos de pensar nas
ﬁnalidades da ação humana: «Se o olhar percorre
as regiões do nosso planeta, apercebemo-nos
depressa de que a humanidade frustrou a
expectativa divina».
CAPÍTULO II
O EVANGELHO DA CRIAÇÃO
62. Por que motivo incluir, neste documento
dirigido a todas as pessoas de boa vontade, um
capítulo referido às convicções de fé? Não ignoro
que alguns, no campo da política e do
pensamento, rejeitam decididamente a ideia de um
Criador ou consideram-na irrelevante, chegando

63. Se tivermos presente a complexidade da crise
ecológica e as suas múltiplas causas, deveremos
reconhecer que as soluções não podem vir duma
única maneira de interpretar e transformar a
realidade. É necessário recorrer também às
diversas riquezas culturais dos povos, à arte e à
poesia, à vida interior e à espiritualidade. Se
quisermos, de verdade, construir uma ecologia
que nos permita reparar tudo o que temos
destruído, então nenhum ramo das ciências e
nenhuma forma de sabedoria pode ser
transcurada, nem sequer a sabedoria religiosa
com a sua linguagem própria. Além disso, a Igreja
Católica está aberta ao diálogo com o pensamento
ﬁlosóﬁco, o que lhe permite produzir várias
sínteses entre fé e razão. No que diz respeito às
questões sociais, pode-se constatar isto mesmo
no desenvolvimento da doutrina social da Igreja,
chamada a enriquecer-se cada vez mais a partir
dos novos desaﬁos.
64. Por outro lado, embora esta encíclica se abra a
um diálogo com todos para, juntos, buscarmos
caminhos de libertação, quero mostrar desde o
início como as convicções da fé oferecem aos
cristãos – e, em parte, também a outros crentes –
motivações altas para cuidar da natureza e dos
irmãos e irmãs mais frágeis. Se pelo simples facto
de ser humanas, as pessoas se sentem movidas a
cuidar do ambiente de que fazem parte, «os
cristãos, em particular, advertem que a sua tarefa
no seio da criação e os seus deveres em relação à
natureza e ao Criador fazem parte da sua fé». Por
isso é bom, para a humanidade e para o mundo,
que nós, crentes, conheçamos melhor os
compromissos ecológicos que brotam das nossas
convicções.

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
Santíssimo: Aberto diariamente de 7h30min às 20h; Benção, quinta-feira às 18h

Conﬁssões: Terças-feiras: de 14h às 17h
Quartas-feiras: de 15h às 18h
Quintas-feiras: de 10h às 12h, e de 14h às 17h
Sextas-feiras: de 15h às 18h, e de 20h às 21h30min
Sábados e Domingos: 30 minutos antes das Missas

Foto: Frederico Santa Rosa

Queridos paroquianos, estamos próximos de
concluir o tempo quaresmal e, consequentemente, iniciar
as principais celebrações de nossa fé, que se dão na
Semana Santa. Ao longo daqueles dias, celebraremos a
entrada de Jesus em Jerusalém, a última ceia, a paixão, a
morte e a ressurreição do Senhor.
A Semana Santa é o cume de toda vida terrena de
Jesus Cristo e de toda sua obra de salvação. Nosso
Senhor passou pelo mundo fazendo o bem (Atos 10, 38),
anunciando o Reino de Deus, curando os leprosos,
perdoando os pecadores, acolhendo as crianças,
amando os pobres e os excluídos. Mas tudo isso,
encontra o seu coroamento, no Mistério Pascal.
Ao participar das celebrações da Semana Santa, o
ﬁel deve ter diante de seus olhos, o mistério de sua
própria redenção, pois todos os atos de Jesus tinham
como ﬁnalidade, salvar todos os homens. Ao celebrar o
domingo de ramos, entramos com Jesus em Jerusalém.
Ao sentar-nos à mesa da ceia e do lava-pés, assumimos
o compromisso do amor ao próximo, como condição
indispensável para tomarmos parte à mesa da Eucaristia.
Ao acompanhar os passos do Senhor ao calvário e ao vêlo cruciﬁcado, reconhecemos que nossos pecados,
transpassaram suas mãos e feriram seu coração. Ao
celebrar a noite da vigília pascal e o domingo da
ressurreição, sabemos que estamos celebrando na terra
o que esperamos um dia, celebrar no céu: o encontro
deﬁnitivo com o Senhor Ressuscitado!
Desejo a todos vocês, queridos paroquianos, uma
Semana Santa cheia de graça, cheia de profundas
reﬂexões espirituais e de crescimento em nossa fé.
Louvado Seja nosso Senhor Jesus Cristo!
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Finanças Pessoais
Sete dicas interessantes sobre planejamento ﬁnanceiro
Podemos notar, depois da reﬂexão da
edição anterior, que para a maioria das
pessoas, fazer o controle ﬁnanceiro e
organizar o orçamento familiar não é uma
das tarefas mais fáceis e quando envolve
toda a família se torna ainda mais
complicado.
Observamos, anteriormente, sobre o
“sumiço” da nota de R$50,00 e podemos
notar que ela desaparece mesmo.
Vimos também, que a falta de um
controle de ﬁnanças pessoais apurado,
pode fazer você perder muito dinheiro.
Agora vamos comentar sobre 7 dicas
interessantes de planejamento ﬁnanceiro
pessoal:
Dica 1 – Faça um levantamento de todas
as suas despesas pessoais mensais e
separe por categorias, tais como:
Alimentação, moradia, transporte,
vestuário, educação, lazer, saúde, impostos
e taxas.
Um dos principais problemas das
famílias é não terem absolutamente
nenhum controle sobre seu dinheiro.
Não sabem qual a principal categoria de
gastos dentro de um mês.
Dica 2 - É importante projetar os gastos
ﬁxos (tem todo o mês, independente
comprar ou não. Ex.: aluguel) e variáveis
(varia de acordo com a compra. Ex. cartão
de crédito), essa projeção servirá para
simular uma viagem no próximo mês, por
exemplo, o que permitirá uma visão clara
dos eventuais ajustes necessários para que
problemas ﬁnanceiros sejam evitados.
Sentar e chorar todo dia 30 não muda em
nada a sua realidade ﬁnanceira.
Dica 3 - Comparar os preços do que
você pretende comprar. Hoje em dia,
existem vários sites para isso na internet,
além do mais, você economiza tempo, e
como diz o ditado, tempo é dinheiro.
Dica 4 - Compre somente o que você
precisa. Utilize a técnica da lista de
compras.
Faça um teste, vá a um Shopping e
experimente uma roupa, a mais bonita que
você achar, namore o livro que foi lançado
esse mês, visualize o melhor sofá na sua

1. A luz que a fé oferece
Foto: Frederico Santa Rosa

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
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sala... e vá embora. Saia correndo da loja e
não olhe pra trás. Você vai rapidamente se
esquecer de quase todos seus objetos de
desejo, talvez até pensando com alívio
"ainda bem que não comprei aquele
negócio!".
Alguns, entretanto, vão continuar na sua
cabeça: nesses casos, não precisa ﬁcar
sofrendo. Veja se cabe em seu orçamento,
vai lá e compra!
Esperando um pouco, você evita as
compras de impulso e paga apenas pelas
coisas que realmente precisa.
Dica 5 - Pague à vista quando tiver
desconto, não preciso nem falar que essa é
uma dica valiosa para o seu sucesso
ﬁnanceiro pessoal. Digo isto, porque,
simplesmente, pagará mais barato, e, mais
lindo ainda, não terá dívida futura.
Dica 6 - Faça uma lista de metas para
alcançar o seu objetivo, mas, essas metas
terão que ser alcançáveis, não adianta
colocar na meta coisas que não estão ao
seu alcance no momento e que são apenas
sonhos. Você precisa ser realista, deixar
bem claro aonde você quer chegar.
Dica 7 – Você precisa a aprender a viver
de acordo com o seu padrão de vida. Caso
contrário, em pouco tempo ele terá que
baixar de um jeito ou de outro.
Mas, você sabe qual é a fórmula para
manter o orçamento familiar equilibrado?
Será que é simples, fazer sobrar no ﬁnal
do mês, ou seja, gastar menos do que se
ganha?
Isto é, quando não se tem um orçamento
familiar, é difícil saber quanto da receita já
está comprometida, se vai faltar dinheiro,
ou quando será possível comprar ou trocar
de carro, por exemplo.
Quer saber mesmo sobre a fórmula para
manter o orçamento familiar equilibrado?
Então, não perca a próxima edição.
Obrigado e ﬁque com Jesus.
Uérito Cruz é economista, Coaching
Financeiro, Consultor de empresas, sóciodiretor da UDE 3 Consultoria Empresarial e
Professor Universitário, com mais de 20 anos
de experiência no mercado.
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A Comunhão. Como recebê-la?
Padre Matheus Pigozzo

Um dos mistérios mais
extraordinários que Jesus instituiu
para sua Igreja é o da Eucaristia. Sob a
aparência do pão e do vinho é Ele
mesmo – corpo, sangue, alma e
divindade – que vem a nós. Não nos
deixou uma lembrança ou uma coisa
sua, é a presença real d'Ele no silêncio
do sacramento.
Com muita frequência, por nossos
olhos só conseguirem enxergar a
aparência de pão, podemos correr o
risco de tratar sem a devida
importância e reverência a Eucaristia,
e acabar banalizando a presença real
de Jesus. Muito da falta de reverência
e descuido dos ﬁéis com a Sagrada
Eucaristia se dá no momento de
recebê-la. A intenção deste breve
artigo é não só alertar para esse
perigo, mas também, dar umas
orientações para uma devida
recepção prática do sacramento. Digo
recepção prática, pois não é tema
deste texto as disposições interiores sem dúvida, as mais importantes - mas
sim o modo de receber o sacramento
da Sagrada Comunhão.
Ensina a Igreja no documento
Redemptinis Sacramentum – “Os ﬁéis
comunguem de joelhos ou de pé, de
acordo com o que estabelece a
Conferência de Bispos, com a
conﬁrmação da Sé apostólica. Quando
comungarem de pé, recomenda-se
fazer, antes de receber o Sacramento,
a devida reverência, que devem
estabelecer as mesmas normas.” (n.
90). Diz ainda – “Não está permitido
que os ﬁéis tomem a hóstia consagrada
nem o cálice sagrado por si mesmos,
nem muito menos que se passem entre
si de mão em mão.” (n. 94).

Para a comunhão diretamente na
boca, que é a prática oﬁcial (ordinária)
- a recepção na mão, porém, consiste
em uma permissão - dou umas
orientações importantes: o
comungante não deve movimentar a
cabeça como se quisesse morder uma
colher de comida, evitando, assim,
que o movimento da mão do ministro
com o da cabeça faça com que se
encoste o dedo nos lábios. Também o
comungante não deve recebê-la nos
lábios, como se ﬁzesse a ação de
soprar uma bexiga, mas sim na língua.

perigo de fragmentos se perderem,
risco real nesta prática, também na
sujeira e suor que submetem
geralmente a Eucaristia etc... Mas, se
forem receber a comunhão na mão,
dou também umas orientações para
se evitar banalizações. Ao se
aproximar do ministro, o comungante
deve colocar a mão direita abaixo da
esquerda na direção do peito, a ﬁm de
que o ministro saiba, não de surpresa,
que ele quer receber comunhão na
mão, e esperar que o ministro coloque
a hóstia na palma da mão esquerda do

O comungante coloca a língua para
fora, com a cabeça parada, o ministro
colocará a hóstia na língua do
comungante e este a coloca pra dentro
da boca na frente do ministro. O
comungante também, se vier com as
mãos postas, não deve trazê-las na
direção do pescoço, para não
atrapalhar a ida da patena até a região
do queixo.
Aqueles que recebem a comunhão
na mão, prática que, particularmente,
desaconselho; acho que deveriam
reﬂetir sobre o assunto, pensar no

comungante (não é de se assustar se
o ministro, por ver que podem ﬁcar
fragmentos perdidos na palma da
mão, permanecer sustentando a
hóstia sobre a palma esquerda do
comungante para que ele a acolha
sem encostar na palma). É importante
recordar que não se pode receber a
comunhão na mão trazendo objetos
enrolados nelas como terços,
correntes com medalhas, chaves etc...
Não é conveniente que pessoas que
têm algum problema de ﬁrmeza nas
mãos, que gere movimentos

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

involuntários que façam as mãos
t r e m e r, r e c e b a m n a s m ã o s a
comunhão, assim como também é
inviável receber a comunhão nas
mãos se há presença de alergias ou
micoses.
É importante também que a pessoa
que queira receber a comunhão na
mão veriﬁque se as mãos não estão
suadas e sujas. Outro ponto a que
devem estar atentas é a patena; as
mãos do comungante não podem
encostar na patena, para que não cole,
nem dissipe possíveis fragmentos nela
contidos O comungante também deve
permitir que o ministro, que porta a
patena, consiga levá-la até próximo da
boca para amparar qualquer queda da
Eucaristia. O comungante precisa
levar a hóstia na boca na frente do
ministro. Vale recordar, que o
comungante deve pegar a hóstia
somente com o polegar e o indicador e,
após comungar, deve veriﬁcar se não
ﬁcou nenhum fragmento nos dedos e
na mão.
Enﬁm, o modo como celebramos é
expressão do que cremos, se não nos
importamos em reverenciar à
Eucaristia, se não prestamos atenção
se o modo como comungamos pode
gerar profanação e irreverência ao
Santíssimo Senhor, demonstramos
nossa falta de fé. Tenha em mente
sempre o princípio geral: Deus
Altíssimo, Soberano, Magníﬁco, vem a
você. Além das disposições interiores,
como você deve recebê-lO? Se você
toma consciência de que não é algo
sagrado ou um objeto que você
recebe, mas o próprio Deus, acho que
sua postura passa a ser mais piedosa
e amorosa.
Graças e louvores se dêem a todo
momento ao Santíssimo e Diviníssimo
Sacramento!

Frederico Santa Rosa
fredericosantarosa.com.br - (22) 98831-3213
Fotografia em Evento Social - Eternizando Sonhos
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Música Sacra
Maestro Ruy Capdeville

Pio X, Papa e Santo:
A Reforma Litúrgica
e a Música Sacra
Muitos musicólogos evitam falar sobre a Música no
século XX, de 1900 para cá, pelo fato de cem anos
poderem ser pouco tempo para julgamentos no campo
da arte. Mas, sem dúvida, que os poucos mais de cem
anos que nos separam do trabalho de Pio X nos dão
total conforto para falar sobre a Reforma Litúrgica
dele.
O período da Música (e da Literatura também)
chamado de Romantismo brilhou especialmente na IIª
metade do Século XIX, quando aqui no Brasil reinava
Dom Pedro II e quando vimos os inícios de nossa
República. Os sentimentos, isto é, as alegrias, a
sensação de otimismo, mas, principalmente, as dores,
a tristeza, a melancolia e sentimentos tais eram
fortemente expressos na Música e em todas as artes.
Morria-se de tristeza e de amor. A mortífera
tuberculose, os homens ainda carentes da penicilina,
devastava não só os corpos, mas até as próprias
almas. Vigorava a cultura da melancolia; enﬁm, um
exacerbamento de todos os sentimentos, mas,
especialmente, repetindo, a melancolia, pelos amores
perdidos, pelas incertezas todas... e lágrimas rolavam.
É por causa de exacerbações que, dialeticamente, a
um movimento cultural segue-se outro, sempre
dialeticamente, se contrastando.
Não menos, dentro da Igreja. Padres emotivos
levavam até seis horas “piedosamente” celebrando a
Santa Missa, aos choros, arrepios, êxtases, postura e
gestos grandiosos... Você já assistiu a alguma
inspirada Missa de algum inspirado “padre
carismático”? Pois é, assim era.
Pio X, instituindo a obrigatoriedade da Missa aos
domingos, sob pena de pecado, misericordiosamente
apiedou-se da paciência dos ﬁéis e estabeleceu que
Missa Solene, sem prédica, não durasse mais que
uma hora, e que as Missas semanais, que não tinham
prédica, não durassem mais que meia hora.
Estabeleceu rubricas até sobre os gestos dos
celebrantes, discretos, contidos, elegantes, sem
pedantismo; impôs ordem sobre os subjetivismos,
chamando uma clara atenção de que a Missa é a
ORAÇÃO DE TODA A IGREJA, onde o que
individualmente agrada a uns, a outros não
desagrade, estabelecendo, pois, regras de prudente
comportamento, contido, elegante, sóbrio,
cerimonial.
O inspirado Concílio Ecumênico Vaticano II, com a
profunda reforma dos ritos da Santa Missa, reforma
instituída por Paulo VI, em nada revogou Pio X, mas,
como em vários outros pontos, aproveitou-se a
ocasião do Concílio, para, a bel prazer de um e de
outro, reviverem-se itens que, possivelmente, aos
poucos, devam ir sendo podados. No próximo
número, especiﬁcamente, a MÚSICA...

VIVENDO A FÉ
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Os valores da nossa Igreja - Parte XC
José Antunes Gonçalves

Desejamos para todos nós, a Paz
do Senhor Jesus, e o Amor de
Nossa Mãe Maria Santíssima!
Dizemos, sempre, da alegria que
sentimos em caminharmos,
ﬁrmes, na Igreja de Cristo Jesus.
São bênçãos sobre bênçãos!
Por exemplo, tivemos a
paralisação de nossas atividades
durante os quatro dias de
“carnaval”. Agora, refeitos, não por
causa da “folia carnavalesca”, mas
refeitos face a paralisação
momentânea de nossos afazeres
proﬁssionais, retornamos às
nossas atividades, entre elas, as
religiosas, não que as tivéssemos
esquecidas por causa da “folia”;
não, absolutamente não!
Os cristãos conscientes, não
esquecem suas reﬂexões diárias,
por exemplo: as missas durante as
semanas; as orações diárias;
oração das horas; o terço das
18:00 horas; e, as demais
atividades que são determinadas
por orientação da Igreja de Jesus.
Podemos, até, por um motivo ou
outro, justiﬁcável, com certeza,
deixarmos de participar. Mas,
nunca, esquecê-las!
Fora isto, a Igreja nos propõe
tempos fortes para reﬂexão,
recolhimento e oração,
oportunidade para permanente
encontro com Cristo Jesus. Agora,
mesmo, apresenta-nos o tempo
“quaresmal”, para reﬂetirmos
sobre nossa vida. É o tempo de
analisarmos, e avaliarmos a
necessidade de avivarmos a fé!
“Precisamos nos reciclar”! Ou não
precisamos? Qual será a nossa
resposta? A nossa resposta,
quase sempre, ou sempre, não
temos dúvida, será, “sim”! – A
Palavra do Senhor (Livro do
Profeta Joel – 2,12), adverte-nos:
“Voltai para mim com todo o vosso
coração, com jejuns, lágrimas e
gemidos”. Palavra do Senhor!
Passado, portanto, o tempo da
“folia carnavalesca”,
descansemos no Senhor. Já
vivemos as “cinzas” e preparados
estejamos para vivenciarmos o
“Tempo Quaresmal”, tempo forte

de meditação; de reﬂexão; de
jejuns e oração; de
arrependimento e de conversão.
Comprometimento cristão!
Cumpre-nos exercitarmos com
mais ardor a nossa fé! Assim,
desejamos e recorremos ao
Senhor, Nosso Deus, que nos
fortaleça por todo esse tempo, e os
que hão de vir, para continuarmos
perseverantes em nossa
caminhada. A caminhada é
contínua! Sigamos em frente! O
Senhor nos dará força! Vejamos,
ainda, o que diz Sua Palavra: Profeta Joel 2, 13. “Voltai para o
Senhor, vosso Deus; ele é benigno
e compassivo, paciente e cheio de
misericórdia, inclinado a perdoar o
castigo”. – Palavra do Senhor.
Graças a Deus! Portanto, avante!
Estejamos prontos! Até
chegarmos à Páscoa,
aproveitemos todo esse tempo,
que admitimos penitencial, para,
em obediência à Igreja, prepararnos para a “Grande Festa”.
Atentos, também, aos exercícios
espirituais que a Igreja nos
oferece, que chamou de “Jornada
Quaresmal”, (Jornal anterior –
Fevereiro/2017), na verdade,
exercícios que poderão ﬁrmar
permanente roteiro em nossa vida
espiritual. Comprometamo-nos!
Voltemos, um pouco, ao passado:
No “jornal” anterior, quando
comentávamos os
acontecimentos, ainda, no ano
1971, fechávamos o nosso relato
prometendo trazer as notícias
sobre a “inauguração dos novos
sinos da Igreja Matriz”,
acontecimento que, diante de
alguns imprevistos, foi retardada a
inauguração. Motivo: atraso na
entrega dos sinos.
Fora, à época, um acontecimento
aguardado com grande
expectativa pela comunidade, face
à necessidade de substituição dos
sinos anteriores que já se
encontravam rachados (como está
escrito).
Encontramos, assim registrado
sobre o referido evento: para o
mês de dezembro (1971) estava
reservada uma “bela notícia”, a

inauguração de novos sinos da
Igreja Matriz. No entanto, (está
escrito), os sinos não foram
instalados a tempo, apenas,
puderam ﬁcar expostos na “praça”
(Praça Porto Rocha) para serem
visitados na “Festa de Natal”. A
ﬁrma contratada atrasou muito a
sua entrega, já ao ﬁnal do ano.
A Companhia dos sinos (como
está escrito), fez a entrega dos
mesmos, às mãos da
Excelentíssima, Senhora do
Prefeito, Sra. Arilda Ferreira dos
Santos, (esposa do Prefeito Otime
Cardoso dos Santos), ela que
ﬁcara responsável pela campanha
dos sinos, e que tinha como meta
arrecadar Cr$. 10.000,00 (dez mil
cruzeiros), moeda antiga, sendo 4
(quatro) mil cruzeiros destinados à
parte elétrica, e 6 (seis) mil
cruzeiros para instalação com a
promessa de devolução dos sinos
velhos (dois), que seria o
pagamento dos dois sinos novos,
sendo, estes, um de 90 quilos e
outro de 140 quilos, incluindo-se
na negociação, a nova instalação
para os três sinos, o que, vale
dizer que foram adquiridos dois
sinos novos, e reaproveitado o
sino maior (antigo), por estar em
boas condições. Um detalhe! Se o
sino reaproveitado era
considerado maior que os outros
dois, e se um deles pesava 140
quilos, logo, o sino reaproveitado
(o maior, como escrito), teria mais
de 140 quilos. (Apenas, um
comentário). Ainda, escrito, a
respeito da situação dos sinos: “as
coisas como estavam, não
podiam continuar. Dois sinos
rachados e instalações já
oferecendo perigo. A inauguração,
sem festa, seria mesmo para
1972”, (assim escrito).
Amado (as) irmãos e irmãs,
gostaríamos de continuar com o
nosso relato. Muitos outros
assuntos ainda teríamos a
comentar, porém, em respeito ao
limite do espaço do nosso Jornal,
aqui interrompemos, e voltaremos
a nos encontrar com novas
notícias no próximo mês. Deus
nos abençoe!
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ECC

O Encontrão está de volta!

Notícias

EAC

Vem aí o VIII EAC Cabo Frio
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Notícias

MCC

Primeira Ultréia do ano

Movimento promove
Reunião de Equipes Mistas
no Setor Lagos

Laura Azevedo

Elimara e Eduardo
Equipe 10 - Nossa Senhora da Guia

Giselle Lessa

Aconteceu no dia 09/03 o nosso
Encontrão na Casa de Maria, tivemos
a alegria de ter a participação do Padre
Matheus. Ele nos falou sobre o tempo
que estamos vivendo: Quaresma.
Nos falou sobre esse período de 40
dias que devemos caminhar
acompanhando Jesus no deserto,

buscando crescer espiritualmente
através dos exercícios espirituais que
a Igreja nos recomenda. Devemos nos
silenciar e olhar para dentro do nosso
coração, descobrir o que precisamos
melhorar em nosso relacionamento
com Deus, com o próximo e consigo
mesmo. Para então estarmos prontos
para a vida nova na Páscoa do Nosso
Senhor!

Formação Setorial do ECC
No domingo, dia 12/03, aconteceu em
nossa Paróquia a Formação Setorial do
ECC, onde participaram casais de 1ª, 2ª
e 3ª etapas das Paróquias de Araruama,
Bacaxá, Bananeiras, Iguaba, Cabo Frio,
Búzios, Arraial do Cabo e Tanguá.
Foi um dia de aprendizado e

testemunho de casais comprometidos
com o ECC que dizem SIM todos os
dias a CRISTO, a FAMÍLIA e ao
SERVIÇO. Foi um dia de aprendizado e
motivação para a continuidade deste
serviço de evangelização de nossa
Igreja.

O VIII EAC CABO FRIO já é uma
realidade. As inscrições aconteceram
no dia 12 de março, após a Santa
Missa das 18 h, e em pouco tempo,
mais de duzentas inscrições foram
realizadas. O EAC é, graças a Deus,
um grande sucesso entre os jovens de
nossa Paróquia e das outras, mas,
sobretudo, entre os jovens tocados
pelo desejo desse encontro com Deus.
Agora, estamos vivendo um tempo
forte de preparação para o encontro
que já se aproxima, e será realizado no
ﬁnal de semana dos dias 20 e 21 de
maio. Esse encontro contará com 102

jovens que devolveram as ﬁchas
assinadas pelos seus responsáveis,
possuem entre 13 e 17 anos e
atenderam os requisitos da inscrição.
Contudo, como o EAC não para, a
grande procura despertou em nosso
pároco, o Padre Marcelo, o desejo de
realizar ainda neste ano, o IX EAC
CABO FRIO.
Que Deus abençoe o EAC CABO
FRIO, a todos os encontreiros,
encontristas e tios envolvidos na
realização deste maravilhoso
movimento. EAC CABO FRIO, alegria
em ser de Deus!

No último dia 16 de março foi realizada a Reunião
de Equipes Mistas das Equipes de Nossa Senhora
(Setor Lagos – Região Rio IV). Nela, as equipes
divididas em pares, com a presença de seu Casal
Ligação, abordaram o Tema: Reunião de Equipe.
Após as orações iniciais e leitura do Evangelho do dia
(Lc 16, 19-31), os casais presentes foram convidados
a juntos estudarem o tema proposto, que é
considerado momento singular na vida do equipista e
que deve ser vivida sob o carisma e mística do
movimento das Equipes de Nossa Senhora.
Foi lembrado a todos as cinco partes que compõem
a Reunião de Equipe (oração / partilha / estudo do
tema / pôr em comum / refeição), devendo-se dar a
cada uma delas o tempo suﬁciente para o seu pleno
desenvolvimento.
Foi proposta ainda, uma reﬂexão aos casais
presentes, objetivando o seu crescimento e o das
suas respectivas equipes. Logo após, passou-se às
orações ﬁnais e à refeição partilhada.
A Reunião de Equipe é um momento privilegiado
de partilha num ambiente de caridade e de amor
fraternal e, quando vivida da forma proposta pelo
Movimento das Equipes de Nossa Senhora, fortalece
seus casais na caminhada em direção à sua meta
ﬁnal: a Santidade Conjugal.

O MCC - Setor Cabo Frio retornou as atividades no dia seis de
março, com uma Ultreia, realizada na Casa de Maria. O encontro foi
aberto à toda comunidade e Padre Matheus Pigozzo explicou a
importância do Ano Mariano, instituído pela CNBB, em comemoração
aos 300 anos de descoberta da imagem de Nossa Senhora
Aparecida, enfatizando a importância da Virgem Maria na história da
Salvação.
O evento contou ainda com testemunhos de algumas irmãs
cursilhistas sobre a intercessão de Nossa Senhora em suas vidas.

2ª Ultréia Arquidocesana, em Arraial do Cabo

No dia 11 de março, foi realizada, na Paróquia do Sagrado Coração
de Jesus, em Arraial do Cabo, a II Ultreia Arquidiocesana do MCC.
Com o tema "Tudo posso Naquele que me fortalece" (Fl 4,13), o
evento contou com a participação de representantes das Pequenas
Comunidades de Fé do Setor Cabo Frio e de outros municípios. Foi
um dia de partilha, oração e muita alegria para todos os cursilhistas.
Na ocasião, foi apresentada a nova coordenação do Setor Cabo
Frio: Selma Moraes, coordenadora e Sulamar Mônica, vicecoordenadora, serão responsáveis pelo MCC na Paróquia pelos
próximos dois anos. Foi apresentada, também, a coordenadora do
próximo Cursilho Jovem Misto da Região dos Lagos, a cursilhista
jovem do Setor Cabo Frio, Renata Cabral Cardoso.
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Via Sacra é ter parte na Cruz de Cristo Não passeie na Semana Santa
Pascom

Desde o dia 10 de março, em todas as
sextas feiras a Paróquia Nossa Senhora da
Assunção vem realizando a tradicional
procissão da via sacra. Após a Santa Missa
das 19 horas na Matriz Auxiliar, os ﬁéis iniciam
as orações em frente ao convento de Nossa
Senhora dos Anjos, e subindo o Morro de
Nossa Senhora da Guia meditam as 14
Estações da via Sacra, recordando os
dolorosos passos de Jesus Cristo.
“É um momento
de muita emoção,
aqui podemos
meditar, relembrar
o amor de Cristo
por nós.” Relata
Lucilene da
C u n h a ,
paroquiana de São
Cristóvão.
“ A m a d o s
irmãos e irmãs, a
Quaresma é o
tempo favorável para nos renovarmos,
encontrando Cristo vivo na sua Palavra, nos
Sacramentos e no próximo. O Senhor – que,
nos quarenta dias passados no deserto,
venceu as ciladas do Tentador – indica-nos o
caminho a seguir. Que o Espírito Santo nos
guie na realização dum verdadeiro caminho de
conversão, para redescobrirmos o dom da
Palavra de Deus, sermos puriﬁcados do
pecado que nos cega e servirmos Cristo
presente nos irmãos necessitados. Encorajo
todos os ﬁéis a expressar esta renovação
espiritual, inclusive participando nas
Campanhas de Quaresma que muitos
organismos eclesiais, em várias partes do

mundo, promovem para fazer crescer a cultura
do encontro na única família humana.
Rezemos uns pelos outros para que,
participando na vitória de Cristo, saibamos
abrir as nossas portas ao frágil e ao pobre.
Então poderemos viver e testemunhar em
plenitude a alegria da Páscoa” – disse o Papa
Francisco reﬂetindo sobre a Quaresma.
A Via Sacra favorece a oração e o espírito
de contrição, uma ótima oportunidade de
propósito quaresmal para a conversão
pessoal. A nossa paróquia ainda promoverá
duas procissões
da via sacra
durante o tempo da
Quaresma, nas
sextas-feiras dos
dias 31 de março e
7 de abril, e todos
estão convidados
a participar deste
momento forte da
nossa Igreja.
P a r a
o s
movimentos e
pastorais é importante ﬁcarem atentos à
escala que deﬁne a participação nas estações
nas próximas via sacras:
Sexta-feira, dia 31 de março – Legião de
Maria (1ª e 2ª) – Pastoral da Esperança (3ª e
4ª) – Catequese e Semear (5ª à 7ª) – Pastoral
do Batismo (8ª e 9ª) – Comunidade São Pedro
e São Benedito (10º e 11º) – Encontro de
Casais com Cristo (12ª à 14ª);
Sexta-feira, dia 07 de abril – Pastoral do
Dízimo (1ª e 2ª) – Pastoral Familiar (3ª à 5ª) –
Encontro de Adolescente com Cristo (6ª e 7ª) –
Cursilhos de Cristandade (8ª à 10ª) – Equipes
de Nossa Senhora (11ª à 14ª).

Celebre-a com a sua Comunidade Paroquial

O pároco, Padre Marcelo Chelles, assim como o vigário
paroquial, o Padre Matheus, tem avisado durante as missas e
pedem, encarecidamente, aos paroquianos da Paróquia Nossa
Senhora da Assunção que não viagem durante a Semana Santa.
A semana Santa é para ser vivida em nossa Comunidade
Paroquial. A nossa paróquia é turística, e oferece aqui uma Semana
Santa bonita, robusta, mas o ideal seria que os turistas também
celebrassem a Semana Santa nas suas Comunidades Paroquiais.
“Semana Santa não é hora de passear, passeie durante o ano,
em outras datas durante o ano. Eu sempre faço uma comparação
com o nosso corpo. Temos um coração que vai bombeando o
sangue para o corpo inteirinho... O coração do calendário litúrgico é
a Semana Santa, é dali que emana toda a graça e toda força para o
calendário litúrgico todo, tudo que eu celebro, vem dali. – “Mas,
Padre, eu posso celebrar em outra paróquia?” Não é que não
possa, pode. Mas, entenda uma coisa, você celebra o mistério da fé
o não inteiro com este povo que Deus lhe deu, esta é a nossa
Comunidade Paroquial, e quando chega a hora de celebrar o
bombeamento mais forte do coração eu saio da minha Comunidade
Paroquial, onde eu celebro o ano inteiro, e agora vou celebrar em
outro lugar? Isso não faz sentido. Então, o quanto possível, o
máximo que vocês puderem, por favor, não viagem e ensinem isso a
outras pessoas” – explica o Padre Marcelo.
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Pastoral da Perseverança
Recolhimento Quaresmal dos Coroinhas

No sábado, dia 11 de março, foi realizado o Recolhimento
Quaresmal dos Coroinhas da Paróquia Nossa Senhora da
Assunção, na Capela de São Francisco da Penitência
(Convento Nossa Senhora dos Anjos). O encontro teve a
participação do vigário paroquial, o Padre Matheus Pigozzo
e da Irmã Querlucia e contou com momentos de oração e
reﬂexão quaresmal.
A Igreja católica propõe, por meio do Evangelho proclamado
na quarta-feira de cinzas, três grandes linhas de ação: a
oração, a penitência e a caridade. Não somente durante a
Quaresma, mas em todos os dias de sua vida, o cristão deve
buscar o Reino de Deus, ou seja, lutar para que exista
justiça, a paz e o amor em toda a humanidade. Os cristãos
devem então recolher-se para a reﬂexão para se aproximar
de Deus.

Notícias

RCC

Há 50 anos nascia a RCC

A Renovação Carismática Católica faz 50 anos!
Somos ouro, forjados no fogo!
É tempo de festa. Celebraremos o Jubileu na Canção
Nova nos dias 28, 29 e 30 de junho e, em seguida
continuaremos em festa na Casa da Mãe Aparecida,
nos dias 01 e 02 de julho.
Deus nos fez muitas promessas nesse novo tempo,
venha celebrar conosco! O Vicariato Lagos está
formando uma caravana que sairá na quarta-feira, dia
28, e retornará Domingo, dia 2 de julho.

Aniversário do nosso vigário, o Padre Matheus Pigozzo
No dia 23 de março o nosso vigário paroquial, o Padre
Matheus Pigozzo completou 29 anos de idade.
O padre, conta ter sentido um forte desejo de ser padre,
quase irrenunciável, já aos 13 anos, e entrou no seminário aos
18 anos, percebeu o seu chamado no trabalho da paróquia,
principalmente como coroinha, pois realizava-se ao ajudar na
liturgia e no auxílio ao sacerdote nas visitas às Comunidades.
Ainda tão jovem, o padre Matheus demonstra grande
maturidade e preparo para enfrentar os desaﬁos que o seu
ministério lhe reserva.
Sinta-se acolhido e abraçado pela nossa Comunidade
Paroquial. Que Nossa Senhora lhe proteja e que Deus siga
abençoando a sua vida e a sua vocação! Parabéns!

Foto: Vânia Maria

Alerta Geral
Lugar de adulto
é na missa dominical
A missa das crianças, que acontece no
sábado às 16 horas é voltada para
crianças. Normalmente há um teatrinho,
preparado pelos catequistas com as
crianças, coisa de 2 ou 3 minutinhos, e
após, o sacerdote faz uma conclusão,
também por 2 ou 3 minutos, uma
explicação rápida para compreensão da
criança, aﬁnal, é alimento para crianças!
É completamente diferente do que
você pegar, depois, um alimento robusto
numa missa dominical, de adulto, e fazer
uma reﬂexão do evangelho, que às
vezes, como diz o profeta, é uma espada
que transpassa a alma, vai lá dentro do
coração, mexe com a gente, e nos leva a
uma verdadeira conversão.
Portanto, o adulto que vai na missa da
criança, precisa retornar à missa dominical
para receber o alimento correto.

A missa com procissão e
bênção dos Ramos começa
em frente ao convento
No dia 9 de abril, Domingo de Ramos,
às 8h da manhã haverá a benção dos
ramos, em frente ao Convento, e depois
teremos a procissão até a Matriz Auxiliar,
onde haverá a continuação da Missa.
Atente-se que a Missa da manhã, a
que tem a procissão, começa com a
benção dos ramos... Ela não começa
quando chega na Igreja.
Se vermos o ritual da missa, lá está
escrito assim: A missa continua ao
chegar na Igreja, e começou quando o
sacerdote disse “em nome do pai...”, lá
quando ocorreu a benção dos ramos.
Portanto, se você não pode ou não
pretende participar da procissão, procure
participar da Santa Missa à noite, porque
nas missas das 18h e 20h não haverá
procissão e o rito acontece todo dentro da
própria Igreja.
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O Papa Francisco encaminha mensagem sobre a Campanha
da Fraternidade 2017:"O criador foi pródigo com o Brasil"

Papa: “O Verdadeiro Jejum vem do Coração”

comportamento humano com relação aos
dons da criação.
O objetivo da Campanha da Fraternidade
deste ano, inspirado na passagem do
Livro do Gênesis (cf. Gn 2,15), é cuidar da
criação, de modo especial dos biomas
brasileiros, dons de Deus, e promover
relações fraternas com a vida e a cultura
dos povos, à luz do Evangelho. Como
“não podemos deixar de considerar os
efeitos da degradação ambiental, do
modelo atual de desenvolvimento e da
cultura do descarte sobre a vida das
pessoas” (LS, 43), esta Campanha
convida a contemplar, admirar, agradecer
e respeitar a diversidade natural que se
manifesta nos diversos biomas do Brasil –
um verdadeiro dom de Deus - através da
promoção de relações respeitosas com a
vida e a cultura dos povos que neles
vivem. Este é, precisamente, um dos
maiores desaﬁos em todas as partes da
terra, até porque as degradações do
ambiente são sempre acompanhadas
pelas injustiças sociais.
Os povos originários de cada bioma ou
que tradicionalmente neles vivem nos
oferecem um exemplo claro de como a
convivência com a criação pode ser
respeitosa, portadora de plenitude e
misericordiosa. Por isso, é necessário
conhecer e aprender com esses povos e
suas relações com a natureza. Assim, será
possível encontrar um modelo de
sustentabilidade que possa ser uma
alternativa ao afã desenfreado pelo lucro
que exaure os recursos naturais e agride a
dignidade dos pobres.
Todos os anos, a Campanha da
Fraternidade acontece no tempo forte da
Quaresma. Trata-se de um convite a viver
com mais consciência e determinação a
espiritualidade pascal. A comunhão na
Páscoa de Jesus Cristo é capaz de
suscitar a conversão permanente e
integral, que é, ao mesmo tempo, pessoal,
comunitária, social e ecológica. Reaﬁrmo,
assim, o que recordei por ocasião do Ano
santo Extraordinário: a misericórdia exige
“restituir dignidade àqueles que dela se
viram privados” (Misericordia vultus, 16).
Uma pessoa de fé que celebra na Páscoa
a vitória da vida sobre a morte, ao tomar
consciência da situação de agressão à
criação de Deus em cada um dos biomas
brasileiros, não poderá ﬁcar indiferente.
Desejo a todos uma fecunda caminhada
quaresmal e peço a Deus que a
Campanha da Fraternidade 2017 atinja
seus objetivos. Invocando a companhia e
a proteção de Nossa Senhora Aparecida
sobre todo o povo brasileiro,
particularmente neste Ano mariano,
concedo uma especial Bênção Apostólica
e peço que não deixem de rezar por mim.
Vaticano, 15 de fevereiro de 2017.
[Franciscus PP.]

saúde?”.
“Quantos homens e mulheres têm fé mas
dividem as tábuas da lei: 'Sim, eu faço
isso... mas você dá esmolas? Sim, sim,
sempre mando um cheque para a Igreja.
Ah, então tá... Mas na tua Igreja, na tua
casa, com quem depende de você (ﬁlhos,
avós, funcionários), você é generoso, é
justo? Não se pode fazer ofertas à Igrejas
e pelas costas, ser injusto com seus
funcionários. Este é um pecado
gravíssimo: usar Deus para cobrir a
injustiça”.
“E isto – retomou o Papa – é aquilo que o
profeta Isaias, em nome do Senhor, nos
explica”: “Não é um bom cristão quem
não faz justiça com as pessoas que
dependem dele”. E não é um bom cristão
aquele que não se despoja de algo
necessário para dar ao próximo, que
precisa”.
O caminho da Quaresma é “este, é duplo:
a Deus e ao próximo. É real, não
simplesmente formal. Não é somente
deixar de comer carne sexta-feira, fazer
alguma coisinha e depois, deixar
aumentar o egoísmo, a exploração do
próximo, a ignorância dos pobres”.
“Alguns – contou o Papa – quando
precisam se curar vão ao hospital, e por
ter um plano de saúde, obtém a consulta
rápido. “É uma coisa boa – comentou
Francisco – agradeça ao Senhor. Mas,
diga-me, você pensou naqueles que não
têm esta facilidade e quando vão ao
hospital devem esperar 6, 7, 8 horas para
uma coisa urgente”.
Na Quaresma, abramos espaço no
coração para quem errou
E existe quem, aqui em Roma, que pensa
nisso na Quaresma “O que posso fazer
pelas crianças, pelos idosos que não têm
possibilidade de ter uma consulta com um
médico?; que esperam horas e horas e
depois têm que voltar uma semana
depois?”.
“Como será a tua Quaresma?, pergunta
Francisco. “Graças a Deus tenho uma
família que cumpre os mandamentos,
não temos problemas...”. Mas nesta
Quaresma – pergunta o Papa – em seu
coração existe ainda lugar para quem não
cumpriu os mandamentos? Que
cometeram erros e estão
encarcerados?”.
“Mas eu, com aquela gente não... Mas
você não está preso: se não está no
cárcere é porque o Senhor te ajudou a
não cair. Em seu coração os presos têm
um lugar? Você reza por eles, para que o
Senhor lhes ajude a mudar de vida?
Acompanha, Senhor, o nosso caminho
quaresma, para que a observância
exterior corresponda a uma profunda
renovação espiritual. Assim rezamos; que
o Senhor nos dê esta graça”.
Fonte: Radio Vaticana

A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) abriu oﬁcialmente na
Quarta-feira de Cinzas, a Campanha da
Fraternidade 2017, que tem como lema
“Cultivar e guardar a criação” (Gn 2.15), e
alerta para o cuidado da Casa Comum, de
modo especial dos biomas brasileiros.
Segundo o secretário geral da CNBB, Dom
Leonardo Ulrich Steiner, a proposta é dar
ênfase à diversidade de cada bioma e criar
relações respeitosas com a vida e a cultura
dos povos que neles habitam,
especialmente à luz do Evangelho. Para
ele, a depredação dos biomas é a
manifestação da crise ecológica que pede
uma profunda conversão interior. “Ao
meditarmos e rezarmos os biomas e as
pessoas que neles vivem, sejamos
conduzidos à vida nova”, aﬁrma.
O Papa Francisco enviou uma mensagem
por ocasião da abertura da Campanha da
Fraternidade 2017. Eis a íntegra do texto:
Queridos irmãos e irmãs do Brasil!
Desejo me unir a vocês na Campanha da
Fraternidade que, neste ano de 2017, tem
como tema “Fraternidade: biomas
brasileiros e defesa da vida”, lhes
animando a ampliar a consciência de que o
desaﬁo global, pelo qual toda a
humanidade passa, exige o envolvimento
de cada pessoa juntamente com a atuação
de cada comunidade local, como aliás
enfatizei em diversos pontos na Encíclica
Laudato Si', sobre o cuidado de nossa casa
comum.
O criador foi pródigo com o Brasil.
Concedeu-lhe uma diversidade de biomas
que lhe confere extraordinária beleza. Mas,
infelizmente, os sinais da agressão à
criação e da degradação da natureza
também estão presentes. Entre vocês, a
Igreja tem sido uma voz profética no
respeito e no cuidado com o meio
ambiente e com os pobres. Não apenas
tem chamado a atenção para os desaﬁos e
problemas ecológicos, como tem apontado
suas causas e, principalmente, tem
apontado caminhos para a sua superação.
Entre tantas iniciativas e ações, me apraz
recordar que já em 1979, a Campanha da
Fraternidade que teve por tema “Por um
mundo mais humano” assumiu o lema:
“Preserve o que é de todos”. Assim, já
naquele ano a CNBB apresentava à
sociedade brasileira sua preocupação com
as questões ambientais e com o

Cidade do Vaticano (RV) – Os cristãos,
especialmente na Quaresma, são
chamados a viver coerentemente o amor
a Deus e o amor ao próximo. Este é um
dos trechos da homilia que Francisco
pronuncio una Missa celebrada na manhã
desta sexta-feira na Casa Santa Marta.
O Papa se inspirou na primeira Leitura
extraída do Livro de Isaías, em que o povo
se lamenta a Deus por não ouvir seus
jejuns. Para o Pontíﬁce, é preciso
distinguir entre “o formal e o real”. Ou seja,
de que adianta jejuar, não comer carne, e
depois brigar ou explorar os funcionários?
Eis o motivo pelo qual Jesus condenou os
fariseus, porque faziam “tantas
observações exteriores, mas sem a
verdade do coração”.
O amor a Deus e ao homem estão unidos
O jejum que Jesus quer, ao invés, é o que
desfaz as cadeias injustas, liberta
oprimidos, veste quem está nu, faz
justiça. “Este é o verdadeiro jejum –
reiterou o Papa – o jejum que não é
somente exterior, uma lei externa, mas
deve vir do coração”:
“E nas tábuas da lei há o preceito em
relação a Deus, em relação ao próximo e
os dois estão juntos. Eu não posso dizer:
“Mas, não, eu cumpro os primeiros três
mandamentos... e os outros mais ou
menos”. Não, se não cumpre estes, não
pode cumprir aqueles, e se cumpre este,
deve cumprir aquele. Estão unidos: o
amor a Deus e o amor ao próximo são
uma unidade e se quiser fazer penitência,
real e não formal, deve fazê-la diante de
Deus e também com o seu irmão, com o
próximo”.
Usar Deus para cobrir a injustiça
Pode-se ter tanta fé, prosseguiu, mas –
como diz o Apóstolo Tiago – se “não
realiza obras, é morta, para que serve?”.
Assim, se alguém vai à Missa todos os
domingos e comunga, pode-se perguntar:
“E como é a sua relação com seus
funcionários? Os paga de maneira
irregular? Dá a eles um salário justo?
Paga também as taxas para a
aposentaria? Para a assistência de
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PARÓQUIA EM MOVIMENTO

AGENDA DAS COMUNIDADES:

Notícias

Pastoral da Catequese

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.

Catequitas e Catecúmenos da Capela
de São Pedro, na Gamboa, em ação.

Carlos Alberto de Assis
Comunidade São Pedro - Bairro Gamboa
Missas: 3º sábados do mês, às 18h; 1º domingo do Após a vinda do Espírito Santo em Pentecostes,
mês, às 10h30min.
surgiram vários ministérios na Igreja. Além dos
Celebração da Palavra e Adoração ao Santíssimo: ordenados (Bispos, Presbíteros e Diáconos), o
quintas-feiras, às 19h30min.
Espírito Santo suscitou o ministério dos Catequistas.
Grupo de Oração: segundas-feiras, às 19h30min.
Esses tinham como missão partilhar os tesouros da
Legião de Maria: terças-feiras, às 17h.
genuína doutrina dos Apóstolos aos catecúmenos, isto
Oração nas casas: sextas-feiras, às 19h30min.
é, aos que estavam se preparando para o batismo.
Foto: Vânia Maria Séculos se passaram e esse ministério continua atual
Terço dos Homens: terça-feira às 19:30h.
Catequese Infantil: sábados às 9:00h.
e necessário para a salvação das almas.
A
fé deve encontrar as suas razões e sem a
Comunidade São José - Bairro Peró
Catequese,
a ideologia da sociedade atual encontrará
Missas: Todos os domingos, às 10h30min;
caminhos
abertos para impor-se, trazendo
Terço dos Homens, Celebração da Palavra e
verdadeiros
terremotos
na vida indefesa das crianças
Adoração ao Santíssimo: sextas-feiras, às 19h.
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h.
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min.
Notícias
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.
CONVITE

RCC

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

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
Missas: 4º sábado do mês, às 18h; 2º e 3º domingos
Local: SANTA CLARA - Capela de Santa Clara, Jacaré - 4ª feira às 19h30min;
AMOR DIVINO - Capela de São José, Peró - 4ª feira às 19h30min.
do mês, às 10h30min.

Casa de Maria

Celebração da Palavra: segundas-feiras, às
19h30min.
Valor:
Adoração ao Santíssimo: 1ª segunda-feira
do mês,
R$20,00 (média)
às 19h.
Catequese: sábados, livros I e II, manhã.
Distribuição de cestas básicas: última segunda-feira
do mês, após a celebração da palavra.
Legião de Maria: terças-feiras, reunião dos dois
grupos, de 15h às 16h e de 17h às 18h.
Terço Mariano: quintas-feiras, às 19h.
Terço da Misericórdia: terças-feiras, às 15h.
Terço das Crianças: sextas-feiras, às 19h.
Reunião dos Vicentinos e Perseverança: segundasfeiras, às 18h.
Pastoral da Saúde: 2º Sábado do mês, às 15h
Jovens Sarados em Missão: quinzenalmente aos
sábados, às 19h.

Venha participar da Santa Missa Votiva
ao Espírito Santo, toda primeira 5ª-feira
do mês, às 19h, na Matriz Auxiliar

Que calor !
Participe da campanha

Ar Condicionado
O calor forte dos últimos dias só faz lembrar que
ainda estamos em campanha para a instalação do arcondicionado, na Matriz Auxiliar. Todos podem
contribuir com qualquer quantia.
A contribuição pode ser feita através de um envelope
(doação espontânea) nos pontos de coleta dentro da
igreja, carnê e depósito identiﬁcado.

e dos jovens. Sendo assim, a Catequese da nossa
comunidade terá várias atividades para os
catecúmenos do 1° ano, tais como, a assinalação do
sinal do cristão, a entrega da cruzinha e escrutínio
para os catecúmenos não batizados. Haverá também
para todas as crianças da catequese, uma Celebração
da Semana Santa: procissão de Ramos, Encenação
da Ceia com a partilha do pão e suco de uva. Tudo
isso, para que as crianças e os jovens cresçam
tementes a Deus!
É Importante lembrar que a Catequese proporciona
encontros verdadeiros com Jesus Cristo, o rosto da
Misericórdia do Pai, suscitando consciência de
discípulo missionário.

Notícias

Pastoral do

Batismo
Inscrições para o Batismo
- Matriz Histórica: 3ª feira de 9h às12h e 14h às 17h.
- 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.

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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Biomas brasileiros, dons de Deus para cultivar e guardar
Biomas Continentais Brasileiros

Via-Sacra todas as Sextas-feiras, às 20 horas, no Convento

4.196.943
2.036.448
1.110.182
844.453
176.496
150.355
8.514.877

49,29%
23,92%
13,04%
9,92%
2,07%
1,76%
100%

HORÁRIOS DE CONFISSÕES NA PARÓQUIA:

milhões de anos atrás, quando os Andes se elevaram e
fecharam a saída das águas para o Pacíﬁco. Formou-se
um fantástico Pantanal, quase um mar de água doce,
coberto só por águas. Depois, com tantos sedimentos, a
crosta terrestre tornou emergir e, aos poucos, formou-se
o que é hoje a Amazônia.
Bioma CERRADO
O Cerrado é o mais antigo bioma brasileiro. Fala-se que
sua idade é de aproximadamente 65 milhões de anos. É
tão velho que 70% de sua biomassa está dentro da terra.
Por isso, se diz que é uma “ﬂoresta de cabeça prá baixo”.
Por isso, para alguns especialistas, o Cerrado não
permite qualquer revitalização. Uma vez devastado,
devastado para sempre. Por isso, se diz que é uma
“ﬂoresta de cabeça prá baixo”. Por isso, para alguns
especialistas, o Cerrado não permite qualquer
revitalização.
O Cerrado é ainda a grande caixa d'água brasileira. É do
Planalto Central que se alimentam bacias hidrográﬁcas
que correm para o sul, para o norte, para o oeste e para o
leste.
Bioma CAATINGA
Há aproximadamente 260 milhões de anos, toda região
onde hoje está o semi-árido foi fundo de mar, mas o
bioma caatinga é muito recente. Há apenas dez mil anos
atrás era uma imensa ﬂoresta tropical, como a Amazônia.
Para conhecer bem esse bioma do semi-árido brasileiro,
basta fazer uma visita ao Sítio Arqueológico da Serra da
Capivara, no sul do Piauí. Ali estão os painéis rupestres,
com desenhos de preguiças enormes, aves gigantescas,
tigres-dente-de-sabre, cavalos selvagens e tantos outros.
No Museu do Homem Americano estão muitos de seus
fósseis. Com o ﬁm da era glacial, há dez mil anos atrás,
também acabou a ﬂoresta tropical. Ficou o que é hoje a
nossa Caatinga.
Bioma PAMPA
O Pampa gaúcho é bastante diferente dos demais
biomas brasileiros. Dominado por gramíneas, com
poucas árvores, sempre foi considerado mais apropriado
para a criação do gado. Entretanto, em 2004 foi
reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente como um
bioma. Na verdade, sua biodiversidade havia sido
ignorada por quase trezentos anos. Foi a porta de
entrada para o gado através da região sul. A outra foi pelo
vale do São Francisco, através dos currais de gado.
Bioma PANTANAL
O Pantanal sugere animais, rios, peixes, matas e
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Programação da Semana Santa - 2017, na Paróquia

Área Total Brasil

Terças-feiras: das 14h às 17h
Quartas-feiras: das 15h às 18h
Quintas-feiras: das 10h às 12h e das 14h às 17h
Sextas-feiras: das 15h às 18h e das 20h às 21h30min
Sábados e Domingos: 30 minutos antes das Missas

MUTIRÃO DE CONFISSÕES PARA A SEMANA SANTA:
06 de Abril, quinta-feira, de 17h às 21h (com os Padres do Vicariato)

Fonte: http://www.ibge.com.br/home/presidencia

Em alusão a tema da Campanha da Fraternidade de
2017, que tem como objetivo “cuidar da criação, de modo
especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e
promover relações fraternas com a vida e a cultura dos
povos, à luz do Evangelho”.
Bioma como a própria CNBB descreve, quer dizer a vida
que se manifesta em um conjunto semelhante de
vegetação, água, superfície e animais. Uma paisagem
que mostra uma unidade entre os diversos elementos da
natureza. Um bioma é formado por todos os seres vivos
de uma determinada região, cuja vegetação é similar e
contínua, cujo clima é mais ou menos uniforme, e cuja
formação tem uma história comum. (Texto-Base CF
2017, Introdução).
Em outras palavras, um bioma é formado por todos os
seres vivos de uma determinada região, cuja vegetação
tem bastante similaridade e continuidade, com um clima
mais ou menos uniforme, tendo uma história comum em
sua formação. Por isso tudo sua diversidade biológica
também é muito parecida.
O Brasil possui enorme extensão territorial e apresenta
climas e solos muito variados. Em função dessas
características, há uma evidente diversidade de biomas,
deﬁnidos sobretudo pelo tipo de cobertura vegetal.
seguir serão descritos as especiﬁcidades de cada um
dos Biomas Brasileiros:
Bioma AMAZÔNIA
“Pulmão do Mundo”, “Planeta Água”, “Inferno Verde”, são
alguns dos chavões mundialmente conhecidos a respeito
da Amazônia. Está sempre em evidência em qualquer
ponto da aldeia globalizada.
Interessa a todos. Uma das últimas regiões do planeta
que ainda seduzem pela exuberância de uma natureza
primitiva, hoje absolutamente ameaçada por sua
devastação.
A Amazônia guarda a maior diversidade biológica do
planeta – região mega-diversa - e escoa 20% de toda
água doce da face da Terra. Seu início se deu há 12

VIVENDO A FÉ

Área Aproximada (Km2)

Bioma AMAZÔNIA
Bioma CERRADO
Bioma MATA ATLÂNTICA
Bioma CAATINGA
Bioma PAMPA
Bioma PANTANAL
Área Total Brasil

Mario Flavio Moreira
Biólogo e Consultor Ambiental
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qualquer coisa ainda parecida com o Paraíso. É um
bioma geologicamente novo. O leito do rio Paraguai ainda
está em formação. “O Pantanal é a maior planície
inundável do mundo e apresenta uma das maiores
concentrações de vida silvestre da Terra. Situado no
coração da América do Sul, o Pantanal se estende pelo
Brasil, Bolívia e Paraguai. Aproximadamente 70% de sua
extensão encontra-se em território brasileiro, nos Estados
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul”.
Bioma MATA ATLÂNTICA
Já foi a grande ﬂoresta costeira brasileira. Ia do Rio
Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Em alguns
lugares adentrava o continente, como no Paraná, onde
ocupava 98% do território Paranaense. Era também o
mais rico bioma brasileiro em biodiversidade. Ainda é em
termos de Km². Hoje é o mais devastado de nossos
biomas. Restam aproximadamente 7% de sua cobertura
vegetal. São manchas isoladas, muitas vezes sem
comunicação entre si. Há quem fale em apenas 5%.
A Mata Atlântica é o exemplo mais contundente do
modelo desenvolvimento predatório desse país. Foi ao
longo dele que se saqueou o pau Brasil e depois se
instalaram os canaviais, tantas outras monoculturas,
além do complexo industrial e hoje os loteamentos
residenciais. Quem vive onde já foi esse bioma muitas
vezes nem conhece seus vestígios, tamanha sua
devastação. Sua biodiversidade é semelhante à da
Amazônia. Os animais mais conhecidos da Mata Atlântica
são: Mico-Leão-Dourado, Mico-Leão-Dourado, espécie
endêmica das baixadas litorâneas da Região dos Lagos
do Estado do Rio de Janeiro, onça-pintada, bichopreguiça e capivara e seus ecossistemas são deﬁnidos
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente como:
Floresta Ombróﬁla Densa, Floresta Ombróﬁla Aberta,
Floresta Ombróﬁla Mista, Floresta Estacional Decidual,
Floresta Estacional Semidecidual, Mangues e Restingas.
A Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro foi
privilegiada com uma diversidade e beleza ímpar de
ecossistemas do bioma Mata Atlântica, entre os quais os
manguezais das lagoas costeiras de Araruama e
Saquarema, e as diversas praias com suas restingas e
dunas, além do rio São João com seus manguezais e
suas matas ciliares (hábitat do mico-leão dourado), que
nos abastece com suas águas. Todos esses atrativos
naturais nos têm proporcionado um potencial paisagístico
e ambiental, de interesse não apenas para moradores,
mas também para turistas e pesquisadores que visitam a
região, garantindo o sustento de muitas famílias.

08 DE ABRIL – SÁBADO
16h - Celebração de Semana Santa, destinada exclusivamente às crianças.
*Não haverá Missa à noite
09 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS
8h - BENÇÃO DOS RAMOS, em frente ao Convento, seguida da PROCISSÃO e
SANTA MISSA.
18h - MISSA COM BÊNÇÃO DOS RAMOS
20h - MISSA COM BÊNÇÃO DOS RAMOS
*Os ﬁéis devem trazer os ramos
10 DE ABRIL – SEGUNDA-FEIRA
19h – SANTA MISSA
20h - PROCISSÃO DO FOGARÉU
11 DE ABRIL – TERÇA-FEIRA
7h30min – SANTA MISSA
OBS.: Não haverá Missa às 19h.
19h30m – SANTA MISSA DO CRISMA, presidida pelo Sr. Arcebispo, com a
presença dos Padres da Arquidiocese – Local: Paróquia Nossa Senhora
Aparecida – Bananeiras - Araruama
12 DE ABRIL – QUARTA-FEIRA
7h30min – Santa Missa
19h – SANTA MISSA na comunidade de Santana, seguida da Procissão das Sete
Dores de Nossa Senhora
13 DE ABRIL – QUINTA-FEIRA SANTA
*Não haverá Missa às 7h30min
20h - SANTA MISSA DA CEIA DO SENHOR – Lava-pés e transladação do
Santíssimo Sacramento para a Matriz Histórica.
Após a Missa da Ceia do Senhor, realizaremos a VIGÍLIA durante toda a
madrugada, até às 8h da manhã da Sexta-feira da Paixão.
14 DE ABRIL – SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO
*Dia de Jejum e abstinência de carne
9h - PROCISSÃO DO ENCONTRO (Senhor dos Passos e Nossa Senhora das
Dores - as procissões saem respectivamente da Capela de Santa Isabel e do
Convento, em direção à Matriz Auxiliar)
15h - CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR
17h - AS SETE PALAVRAS DE CRISTO NA CRUZ
18h - PROCISSÃO DO SENHOR MORTO
15 DE ABRIL – SÁBADO SANTO
19h - MISSA DA VIGÍLIA PASCAL DO SENHOR
Seguida da Procissão da Ressurreição e Ágape fraterno
16 DE ABRIL – DOMINGO DE PÁSCOA
10h - SANTA MISSA
18h - SANTA MISSA
20h - SANTA MISSA

O signiﬁcado dos dias da Semana-Santa:
O DOMINGO DE RAMOS
É o dia que celebramos o início da Semana Santa; é marcado pela entrada de
Jesus em Jerusalém. Jesus é o profeta por excelência e não convinha que
perecesse fora de Jerusalém!
TRÍDUO PASCAL
Este é o ponto alto da Semana Santa. O Tríduo Pascal inicia-se com a missa
vespertina de Quinta-feira Santa e encerra-se com a Vigília Pascal, no Sábado
Santo. Estas três celebrações formam uma celebração única, que resume todo
o mistério pascal: Paixão, Morte e Ressurreição.
QUINTA-FEIRA SANTA
É neste dia que se celebra a instituição da Eucaristia e do Sacerdócio
ministerial. No Evangelho, Jesus prometeu que ﬁcaria conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Além de nos dar tão grandiosos sacramentos:
Eucaristia e Sacerdócio, Jesus nos dá, na última ceia, a lição do amor: “amai-vos
uns aos outros como eu vos amei”.
SEXTA-FEIRA SANTA
É um dia marcado ela lembrança do sofrimento de Jesus Cristo, pois foi
nesse dia, que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Mas ao mesmo tempo, esse
dia, é também, momento propício para despertar nossa fé no amor incondicional
de Deus por nós. Esse é o único dia no ano em que não há celebração da Santa
Missa, porque liturgicamente celebramos a morte de Jesus.
No entanto, a Semana Santa não se encerra com a sexta-feira da Paixão,
porque a última palavra é da vida e, não da morte. Então, no dia seguinte e no
domingo de Páscoa, celebra-se a vitória de Jesus. Celebra-se um túmulo vazio.
VIGÍLIA PASCAL
Segundo antiquíssima tradição, esta noite deve ser comemorada em honra
do Senhor, e a Vigília que nele se celebra, em memória da noite santa em que
Cristo ressuscitou, deve considerar-se “a mãe de todas as vigílias”.
DOMINGO DE PÁSCOA
Páscoa signiﬁca passagem. A Páscoa do Novo Testamento, cujo cordeiro
pascal é Jesus Cristo, foi a passagem da morte para vida; nesta Páscoa
celebramos a vitória plena e deﬁnitiva sobre o pecado e a morte. Sendo este, o
fato principal da vida de Jesus, a Páscoa é, consequentemente, a maior festa
cristã. Pois, “se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria nossa fé” (1Cor 15,14)

Feliz e Santa Páscoa !
Pe. Marcelo Chelles e Pe. Matheus Pigozzo
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Solenidade de São José na Comunidade do Peró
Tríduo, Missa Solene e muita festa para celebrar o Santo Padroeiro

Nova Rádio Ave Maria, um novo tempo!
Maria Lúcia Menezes

Nos últimos meses, uma grande
mudança está acontecendo na Rádio
Ave Maria.
O diretor, Oswaldo Guimarães, está
com a missão de trazer a modernidade
à programação.
Programas como: Comunidade
Total, a Hora do ouvinte (de segunda a
sexta e),estão com nova roupagem
atendendo a necessidade do publico.
Os padres Matheus Pigozzo, João Luiz
e Marcelo Cheles podem ser ouvidos
todos os dias no programa Palavra de
Fé nos horários de 08h30min,
14h30min e 22h30min. Em breve
acontecerá a estréia do Canta Brasil

apresentado por Afonso Monteiro, trará
o melhor da MPB na hora do almoço.
Todos podem acompanhar a nova
programação pelo dial 87,9, pela
RádiosNet.com ou pelo site
pnsassuncao.org.br/radio e participar
ligando para 26438112 ou pela pagina
facebook.com/radioavemariafm/.
A Rádio Ave Maria tem como missão
levar a informação com alegria. Por
isso o diretor Oswaldo Guimarães tem
a benção do padre Marcelo para visitar
empresários para apresentar proposta
de patrocínio e assim melhorar cada
vez mais aquela que é a pioneira da
comunicação na paróquia.
Nova Rádio Ave Maria, um novo
tempo para você e sua Família.
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Pastoral
Familiar

De segunda a sexta-feira:

Rubens Campos

Em virtude do dia de São José, no
domingo, 19 de março, todo o ﬁnal de
semana foi de muitos festejos na
Comunidade da Paróquia de São José,
no Peró. A programação começou ainda
mais cedo, com a realização da
Celebração da Palavra seguido do Tríduo
de São José nos dias 16 e 17, e ainda, da
Santa Missa seguida do Tríduo no dia 18.
No domingo, dia de São José, houve a
Missa solene às 18h30min, celebrada
pelo pároco, o Padre Marcelo Chelles.
Contudo, em virtude das chuvas, não
houve a tradicional procissão de São José
que atrai muitos ﬁéis pelas ruas do bairro.
No pátio externo foram montados um
palco para os dois shows as bandas Now
How e Dom Divino no sábado, e um show
de louvor com o Ministério Novo Agir, no
domingo. Também foram montadas
barracas para venda de carne seca com
aipim, churrasco, caldos e doces, todos
deliciosos. Uma grande tenda serviu para
expor um excelente bazar beneﬁcente,
tudo pensado e preparado com muito
amor e alegria pelos queridos voluntários
daquela comunidade, que é sempre
muito afetuosa e acolhedora.
Lembrando a importância de São José,
em solenidade no dia do Padroeiro, o
Padre João Luiz Franco Assunção
lembrou o papel do Santo que ao lado de

Nossa Senhora conﬁou em Deus e se
tornou o pai de todos os Cristãos – “Deus
nos aguarda com Seu abraço, com o Seu
perdão, para nos reconciliar com Ele, e
Jesus nos ensinou a inclusive chama-Lo
de “Abba”, de Papai. Assim todos nós
podemos chamar Deus de Pai, mas é aí
que está o privilégio único de São José, o
único homem, em toda a história da
humanidade, a quem o próprio Deus
chamou de Pai, Papai. São José, não
gerou nenhum ﬁlho segundo a carne,
mas este ﬁlho ao chama-lo de pai, lhe deu
uma honra e uma paternidade, muito
maior que todos os outros pais da história
poderiam imaginar, de ter um Deus no
seu colo, dizendo Papai, acariciando a
sua face de trabalhador, as suas mãos
cheias de calos, com as mãos divinas do
próprio Salvador. E São José pôde cuidar
daquela família que gera a Igreja inteira,
naquela casa pequena de Nazaré, a
Igreja inteira estava presente, ali já havia
tudo o que a Igreja precisava ter, havia
Jesus, o Salvador, havia o Cordeiro
imaculado, que seria oferecido, a grande
intercessora e mãe, a Igreja inteira estava
em germe, como numa semente
plantada em Nazaré. Foi São José quem
cuidou, trabalhou, sustentou, e governou
a primeira Igreja Doméstica, a primeira
família Cristã. Então, foi por isso que a
Igreja Católica, concedeu a São José o
título de Patrono da Igreja Universal”.

05h Ofício da Imaculada
05h30 Músicas Marianas
06h Angelus
06h10 Santo Terço em sua
Casa
06h30 Músicas Marianas
07h Programação Musical
08h30 Palavra de Fé
09h Terço pelo Sangue de
Jesus
10h Hora do Ouvinte
12h Angelus
12h10 Canta Brasil
14h Comunidade Total
14h30 Palavra de Fé
17h Rádio EAC - Todas as 2ª
17h Programação Musical
Obs: Todas as 3ª, 5ª e 6ª feira.
18h Angelus
19h A Voz do Brasil
20h Momento da Saúde
Obs: Todas as 3ª feiras
22h30 Palavra de Fé
03h Terço da Misericórdia
03h15 Músicas
04h Terço da Libertação
04h20 Músicas Marianas

Sábado e Domingo:
05h Ofício da Imaculada
05h30 Músicas Marianas
06h Angelus
06h10 Santo Terço em sua
Casa
06h30 Músicas Marianas
07h Programação Musical
08h30 Santa Missa - domingo
10h Top 10 Ave Maria
12h Angelus
12h07 Músicas
15h Terço da Misericórdia
16h Missa das Crianças sábado
17h40 Santo Terço em sua
Casa
18h Angelus
18h10 Programação Musical sábado
18h Santa Missa - domingo
20h Santa Missa - domingo
03h Terço da Misericórdia
03h15 Músicas
04h Terço da Libertação
04h20 Músicas

Semana Santa terá a Procissão do Fogaréu

Pascom

Conﬁra a Programação da Nova Rádio Ave Maria:

Néia Simas

Aconteceu nos dias 11 e 12 de março o Primeiro
Encontro de Noivos do ano de 2017 da Paróquia de
Nossa Senhora da Assunção. O encontro contou
com a participação de 25 casais que se preparam
para receber o matrimônio, naquele ﬁnal de semana
muito proveitoso para os noivos e também
reconfortante para os casais que se dedicam ao
trabalho na Pastoral Familiar, que mesmo em uma
pequena equipe, graças ao empenho e boa vontade
de todos, contribuíram para a realização desse
necessário encontro.
O vigário paroquial, o Padre Matheus Pigozzo,
coordenador espiritual da Pastoral Familiar abriu o
encontro com uma breve fala relacionada ao
sacramento do matrimônio. As palestras e
osrespectivos palestrantes, que são casais
integrantes da Pastoral Familiar, além do pároco e
do diácono, forma as seguintes: “Amor Conjugal”, o
casal Jardel e Sueli; “O conhecimento de si mesmo e
do outro”, o casal Roberto e Vanda; “O diálogo”, o
casal Carlão e Márcia; “Exercício da Sexualidade”, o
casal Jânio e Jane; “O Planejamento Familiar”, o
casal Juliano e Tânia; “O Sacramento do Matrimônio
e os seus aspectos jurídicos e canônicos”, o Padre
Marcelo Chelles; e “A celebração do Matrimônio”, o
Diácono Arildo.
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A beleza da Igreja Católica, a riqueza da sua história,
nem sequer os mais assíduos praticantes da nossa
fé católica são capazes de conhecer tudo.
E na segunda-feira da Semana Santa, dia 10 de
abril, após a Santa Missa das 19h, o nosso pároco, o
Padre Marcelo Chelles programou a realização da
chamada “PROCISSÃO DO FOGARÉU”, uma
antiga tradição que remonta ao livro de Jonas, que
passou pela cidade de Nínive anunciando aos
ninivitas a conversão. Então eles vestiram de panos
de sacos e sentaram sobre as cinzas, arrependidos
de seus pecados. Por isso, os penitentes da Igreja
Católica, por volta da Idade Média, também
chamados Farricocos, passaram a se vestir de
sacos, cobrindo, inclusive, o rosto e a cabeça, e
entravam descalsos para participar das procissões,
em penitência. Acontece que alguns daqueles que
deveriam estar ali como penitentes, passaram a
fazer isso para ofender algum desafeto,
aproveitando-se do fato de estar escondido sob o
saco, fazendo que a Igreja passasse a desautorizar
aquela participação, que acabou por cair em
desuso. No entanto, na Espanha, a tradição voltou
com um novo signiﬁcado, pelos séculos XV e XVI,
quando houve a associação dos penitentes ou
farricocos com os soldados do Sinédrio que foram
prender Jesus, juntos com os sacerdotes e Judas
Iscariotes, representando a noite em que eles
prenderam Jesus. Outra vez voltou-se a usar uma
roupa que pode ser toda preta ou colorida.
No Brasil, essa tradição acontece em pouquíssimas
cidades, sendo a mais famosa delas na cidade de

Goiás, no Estado do mesmo nome, atraindo
milhares de pessoas àquela localidade na Semana
Santa.
Em nossa procissão as roupas serão uma túnica
branca com chapéu e cinta preta. O Padre Marcelo
descreve o que vai acontecer: “A primeira cena será
na porta da Mariz auxiliar, e reunirá os doutores da
lei e os sacerdotes confabulando entre eles e
resolvendo prender Jesus, e é Judas quem vai lá e
diz que sabe onde Jesus está. A segunda cena será
na porta da Matriz Histórica e retratará o local onde
acabou de acontecer a Última Ceia. Judas conduziu
até lá os soldados do Sinédrio, mas Jesus não
estava mais lá. Saindo dali porque Jesus não
estava, eles começam a passar na casa de algumas
pessoas conhecidas. Na terceira cena que
acontece no Coreto, eles vão à casa de Marta,
Maria e Lázaro, porque eles querem prender Jesus,
e Lázaro, e um diálogo muito bonito tem início
quando Lázaro diz – “Mas vocês querem prender
aquele que me deu a vida? Aquele que é capaz de
tirar um homem do túmulo, que mal esse homem
fez?”. Sem querer perder tempo eles se dirigem à
casa de Zaqueu, onde recomeça esse diálogo com
Zaqueu falando do que Jesus fez na vida dele, na
conversão que ele viveu, e aí eles ﬁcam com raiva
de novo e vão embora. Pelo caminho encontram
uma mulher trazendo uma ânfora, e a mulher lhes
oferece água e fala do homem que saciou a sua
sede. É mais um diálogo, e Ele não está outra vez, e
isso vai ser ali na rua Érico Coelho. O
estacionamento do Convento será o cenário do
Horto das Oliveiras, onde Jesus foi preso. Saindo
dali, depois da prisão de Jesus nós vamos até a
porta principal do convento, onde vai ser a casa de
Caifás, que é a última cena, é quando eles entregam
Jesus a Caifás, e aí, então, vai começar a
condenação de Jesus Cristo”.
Todos esses momentos serão acompanhados pelo
som de um trompete, que terá um toque triste, e ao
ﬁnal da sexta e última cena o trompete vai tocar a
marcha fúnebre. – “Não é hora para gritar “Vivas a
Jesus”, não é hora de louvar, é penitência! A
procissão do Fogaréu não vai ter canto, não vai ter
oração do Pai Nosso ou Ave Maria. É silêncio!” – diz
o Padre Marcelo Chelles.

