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Perfeito é quem te criou. Se o criador te coroou, te coroamos, oh mãe, nossa rainha! 

Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, elevada ao céu de corpo e alma

Os Padres Marcelo Chelles e Matheus Pigozzo, dedicam este espaço do nosso jornal para
agradecer e homenagear os queridos amigos e patrocinadores, responsáveis pelo sucesso da 
F e s t a  d a  P a d r o e i r a  -  N o s s a  S e n h o r a   d a  A s s u n ç ã o  -  2 0 1 7 :
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Música Sacra Os valores da nossa Igreja - Parte XCV   
José Antunes Gonçalves

Maestro Ruy Capdeville

Corais cantando a Santa Missa

O momento cultural pelo qual a humanidade está 
passando não contempla com nenhuma especial 
simpatia o calar e o escutar. Subentende-se, para muita 
gente, que escutar não é participar. E quanto se perde 
neste subentendimento caolho! Um provérbio alemão 
que, obviamente, não é do nosso tempo atual, diz “Weist 
du viel, schweig auch viel”, o qual provérbio, em tradução 
livre, está ensinando “Sabes muito, também muito te 
cales (e  escutes)”.

Nas Missas, calamos e escutamos a primeira leitura, 
do Antigo Testamento. Calamos e escutamos a sefunda 
leitura, do Novo Testamento. Calamos e escutamos a 
leitura do Santo Evangelho. Calamos e escutamos a 
homilia do Presidente da Celebração ...  Estaremos, por 
acaso, nos transportando para o mundo da lua ? Alguns, 
até que sim, mas isto não é o esperado, porque ouvir é 
participação, uma sábia participação.

Se  vencermos a onda das superficialidades 
cômodas, se nos dermos a chance de bloquear outras 
fantasias, se nos concentrarmos na polifonia dos 
grandes clássicos, é possível que nosso espírito vá 
ascendendo em direção ao Deus da Infinita Beleza. Ato 
de amor a nós próprios é nos permitirmos, calados, 
escutar, participar da beleza oferecida ao Deus que é só 
Beleza.  A percepção de que a beleza convém como 
oferta a Deus, já desde antes do judaísmo, transformou-
se em cores, sons e formas. Do tempo do judaísmo, 
popularizou-se a beleza do templo de Salomão, mas, de 
antes, já sabemos dos esforços do Homo Sapiens em 
sempre erguer a Deus o que havia de mais belo, à mão.

Uma nata do espírito humano, os grandes arquitetos, 
os grandes escultores, os grandes pintores, os grandes 
músicos, como Victoria, Palestrina, Lassus, Byrd, 
Passereau, Josquin des Prez (séc. XVI), Corelli, 
Monteverdi, Schütz (séc. XVII), Vivaldi, Bach, Händel 
(séc. XVIII), Haydn, Mozart, Beethoven (séc. XIX), etc, 
etc, todos estes, através de suas obras, louvaram, de 
modo todo especial, ao Senhor do Universo...  
Emudeceremos os músicos, trancafiadas suas 
partituras, nas gavetas do silêncio ? Expulsaremos do 
templo para a exclusividade dos Teatros laicos o louvor 
endereçado a Deus? 

Não é só do templo que se ausentam os corais 
brasileiros, é também da escola, é também do nosso dia 
a dia, mas ao cristianismo civilizatório sempre couberam 
bem os pioneirismos, não esperaremos pelos outros, 
marcharemos na frente. Cabe a nós, educarmos quem 
se aproxima, porque cabe a nós o esforço da alguma 
participação na sabedoria infinita de Deus.

Tendo este articulista estudado em seminário de 
formação sacerdotal, lembra-se ele muito bem da escuta 
semanal, lá, de obras clássicas, docemente invadindo o 
silêncio do claustro, em trabalho de educação do futuro 
pastor. É que compete ao pastor perceber bem o que 
seja participação e cabe a ele, especialmente, a 
sintonização com toda a história civilizatória de nossa 
Igreja.                             

Amados (as) irmãos e irmãs.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo! Para sempre, ELE seja 
louvado!
Somos felizes! Somos e seremos 
sempre felizes, porque, agraciados 
com a Paz do Senhor Jesus e 
beneficiados com o Amor de Sua Mãe, 
e Nossa Mãe, Maria Santíssima.
Meus irmãos, minhas irmãs.
É, sempre, uma renovada alegria, 
vivermos as celebrações festivas da 
Nossa Padroeira,  Senhora da 
Assunção, conforme acabamos de 
festejá-la, agora, no seu dia, “15 de 
agosto”. Foram lindas as celebrações, 
destacando-se, a Santa Missa 
celebrada pelo nosso Amado Bispo 
Emérito Dom Alano Maria, brindando-
nos, sempre, com suas palavras 
cheias de sabedoria e de profundos 
ensinamentos.
MARIA, Nossa Mãe Assunta ao Céu!
A “Assunção de Maria aos Céus” nos 
deixa sempre, uma indagação:         
Maria faleceu? Foi sepultada? 
Faleceu, antes, ou depois de José? 
Buscando na história da Igreja, a não 
ser, as notícias que encontramos nos 
Evangelhos: “a Anunciação do Anjo 
Gabriel, que Ela seria Mãe do 
Salvador”; “o Nascimento de Seu Filho 
Jesus”; “sua visita à prima Izabel”; “sua 
participação no Primeiro Milagre de 
Jesus nas Bodas em Caná da 
Galileia”; “seu sofrimento durante a 
“via crucis” de Seu Filho”; e enfim, “sua 
convivência e caminhada junto aos 
Apóstolos”; a não ser essas notícias, 
pouco se sabe sobre a vida terrena de 
Maria. Sabe-se, no entanto, que 
depois de sua vida de apostolado aqui 
na terra, Ela foi “Assunta ao Céu”; 
“Elevada ao Céu”! A “Bíblia” não nos 
oferece nenhuma pista a mais, ou 
esclarecimento maior sobre sua vida, 
principalmente sobre sua “infância”.
Certa vez, encontramos na “Revista 
Brasil Cristão”, datada de novembro de 
2015, a informação de que na 
“literatura cristã”, principalmente nos 
“Livros Apócrifos” (são livros ainda não 
considerados divinamente inspirados 
e cuja autenticidade necessita ainda 
ser comprovada: assim está escrito), 
mas, dizemos nós: “não foram escritos 
por acaso”!
Então, essa literatura cristã (“cristã”, 
repetimos) apresenta com ricos 
detalhes, a vida da infância de Maria, 
Nossa Senhora. Diz-nos, que Ela, 
ainda muita nova, (mocinha), foi 
levada pelos pais Joaquim e Ana (São 
Joaquim e Santa Ana) para ser 

educada e com moradia, no Templo de 
Jerusalém.
Relata-nos que, naquele Templo, o 
seu aposento era diferenciado das 
demais meninas que ali estudavam e 
moravam. Diz a leitura, “leitura cristã”, 
que Maria, todos os dias recebia a 
visita de um “Anjo” que lhe trazia 
“comida” do Céu. Que comida? Não 
encontramos nenhuma referência a 
respeito: talvez, dizemos nós: alimento 
espiritual.
Diz, ainda, aquela leitura, que Ela 
permaneceu no Templo até os seus 
quinze anos, de onde saiu para 
conhecer e casar-se com José. Diz-
nos, também, que durante o tempo 
que Ela passou no Templo, seus pais 
faleceram, e Ela, ficando órfã, não se 
sabendo se tinha parentes, a não ser, 
sabemos, sua prima Izabel, e com 
certeza, aqueles dos quais surgiram 
depois, os Apóstolos, que, por certo, 
entre eles deveria existir algum vínculo 
de parentesco com Ela ou com seus 
antepassados.
Diz-nos, ainda, que no Templo Ela 
recebera uma profunda formação 
religiosa, com profundo conhecimento 
dos Livros Sagrados da Bíblia, e que 
quem cuidou de Maria no Templo, 
transmitiu-lhe os primorosos valores e 
significado da Palavra de Deus, 
sobretudo, sobre a preferência de 
Deus para com as pessoas humildes 
para a realização de seus projetos, e 
com certeza, tudo já determinado pelo 
Poder de Deus, preservando-a, desde 
sempre, sem pecado, porque já era 
Ela a escolhida para ser a MÃE DO 
SALVADOR JESUS.
Então, meus irmãos, minhas irmãs.
Maria foi, desde sempre, e para 
sempre, uma mulher especialmente 
preparada para o Projeto de Deus aqui 
na terra e preservada para receber no 
Céu o “Cetro da Vitória” ao lado de 
Seu Filho Jesus; de Deus Pai e do 
Espírito Santo; junto à SANTÍSSIMA 
TRINDADE.
MARIA ASSUNTA AO CÉU! Não ficou 
aqui na terra!
Diz-se, também, que Ela não morreu 
como qualquer outro “ser humano”. 
Que, sua morte aconteceu como um 
“dormitar”: um sono tranquilo; sereno; 
suave; um descansar. Um descanso 
no Senhor!
Mas, seja qual tivesse sido a infância 
de Nossa Senhora aqui na terra, não 
compete a nós aprofundar-nos aos 
desígnios do Senhor Deus. Apenas, 
dizermos: “com certeza, Aquela que  
foi por Deus escolhida para ser a Mãe 
de Seu Filho, já teria sido desde então, 
agraciada com todos os méritos, 
preparada e preservada para a nobre 

e divina missão que lhe fora, na terra, 
atribuída por Deus”. A MÃE DE 
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!
MARIA foi elevada ao Céu! Está 
morando na Glória, como dissemos: 
junto à Santíssima Trindade!  Junto 
com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. !
Queremos crer, também, (dedução 
nossa), que também José, seu 
esposo, homem justo e fiel, ele e 
Maria, juntos, estão lá no Céu com o 
Amado Filho Jesus. Juntinhos! Se nós, 
já temos, lá na eternidade, na morada 
do Pai, um lugar já preparado para nós 
(João 14,2), quanto mais, a ”Sagrada 
Família”, Aquela que realizou aqui na 
terra o seu “projeto”? A “Sagrada 
Família” reunida lá no Céu, velando 
por nós aqui na terra!
Amados e Amadas: rendamos, pois, 
sempre, nossas homenagens, com 
sinceras devoções e respeito à Nossa 
Mãe,  aqui  entre  nós,  MARIA 
S A N T Í S S I M A  s e m p r e  n o s 
abençoando, e à nossa cidade; como 
nossa Excelsa Padroeira, Senhora da 
Assunção, que não se cansa de 
interceder por nós. Permaneçamos, 
portanto, na Paz do Seu Filho Jesus, e 
com o seu Amor de Mãe Amorosa. 
Amém!
Por oportuno, não sabendo se a 
publicação desta matéria ocorrerá, 
ainda, no mês de “setembro”, ou quem 
sabe, ultrapassando-o, não custa 
lembrar: “setembro”, traz-nos a 
lembrança de que no dia “24 de 
setembro” celebra-se o dia da 
“aparição da Virgem Aparecida de 
Cabo Frio”, Nossa Senhora da 
Conceição, imagem que temos no 
“altar lateral” à direita da “nave” da 
nossa  Igre ja  Matr iz ,  hoje  se 
encontrando ali  a sua réplica, 
considerando que a original foi furtada; 
surripiada  de nossa Igreja. Mas, 
sempre bom lembrar àqueles que não 
conhecem a história, que a sua 
“aparição” aconteceu no dia 24 de 
setembro de 1721, encontrada numa 
“gruta” nos mares de Arraial do Cabo, 
pelo pescador Domingos André 
Ribeiro.  Já dissemos em relatos 
anteriores, encontrada quatro anos 
após a aparição de Nossa Senhora da 
Conceição, Padroeira do Brasil, que, 
t ambém  po r  pescado res  f o i 
encontrada no ano de 1717.
Irmãos e irmãs amados (as). A nossa 
lembrança prende-se ao fato de que 
t e m o s  n o s   e s q u e c i d o  d a s 
comemorações de seu dia. Não custa 
r e n d e r m o s  t a m b é m ,  n o s s a s 
homenagens à nossa Mãe. A VIRGEM 
APARECIDA DE CABO FRIO! Deus 
nos abençoe por intercessão da 
Virgem Mãe! Amém!  
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A VOZ DO PASTOR

Carta Encíclica LAUDATO SI’ do Santo Padre
Francisco sobre o cuidado da casa comum EDITORIAL

Padre Marcelo Chelles Moraes

Foto: Frederico Santa Rosa Continuação da edição anterior...

Segunda-feira: 7h30min - Matriz Histórica
Terça a Sexta-feira: 7h30min e 19h - Matriz Histórica    
Sábado: 16h (de março a novembro) e 20h - Matriz Auxiliar

 

Santas Missas

 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

Domingo: 8h30min, 18h e 20h - Matriz Auxiliar
Santíssimo: Aberto diariamente de 7h30min às 20h; Benção, quinta-feira às 18h  

77. «A palavra do Senhor criou os céus» (Sl 
33/32, 6). Deste modo indica-se que o mundo 
procede, não do caos nem do acaso, mas duma 
decisão, o que o exalta ainda mais. Há uma opção 
livre, expressa na palavra criadora. O universo 
não apareceu como resultado duma omnipotência 
arbitrária, duma demonstração de força ou dum 
desejo de auto-afirmação. A criação pertence à 
ordem do amor. O amor de Deus é a razão 
fundamental de toda a criação: «Tu amas tudo 
quanto existe e não detestas nada do que fizeste; 
pois, se odiasses alguma coisa, não a terias 
criado» (Sab 11, 24). Então cada criatura é objecto 
da ternura do Pai que lhe atribui um lugar no 
mundo. Até a vida efémera do ser mais 
insignificante é objecto do seu amor e, naqueles 
poucos segundos de existência, Ele envolve-o 
com o seu carinho. Dizia São Basílio Magno que o 
Criador é também «a bondade sem cálculos», e 
Dante Alighieri falava do «amor que move o sol e 
as outras estrelas». Por isso, das obras criadas 
pode-se subir «à sua amorosa misericórdia».

78. Ao mesmo tempo, o pensamento judaico-
cristão desmitificou a natureza. Sem deixar de a 
admirar pelo seu esplendor e imensidão, já não 
lhe atribui um carácter divino. Deste modo, 
ressalta ainda mais o nosso compromisso para 
com ela. Um regresso à natureza não pode ser 
feito à custa da liberdade e da responsabilidade do 
ser humano, que é parte do mundo com o dever 
de cultivar as próprias capacidades para o 
proteger e desenvolver as suas potencialidades. 
Se reconhecermos o valor e a fragilidade da 
natureza e, ao mesmo tempo, as capacidades que 
o Criador nos deu, isto permite-nos acabar hoje 
com o mito moderno do progresso material 
ilimitado. Um mundo frágil, com um ser humano a 
quem Deus confia o cuidado do mesmo, interpela 

a nossa inteligência para reconhecer como 
deveremos orientar, cultivar e limitar o nosso 
poder.

79. Neste universo, composto por sistemas 
abertos que entram em comunicação uns com os 
outros, podemos descobrir inumeráveis formas de 
relação e participação. Isto leva-nos também a 
pensar o todo como aberto à transcendência de 
Deus, dentro da qual se desenvolve. A fé permite-
nos interpretar o significado e a beleza misteriosa 
do que acontece. A liberdade humana pode 
prestar a sua contribuição inteligente para uma 
evolução posit iva,  como pode também 
acrescentar novos males, novas causas de 
sofrimento e verdadeiros atrasos. Isto dá lugar à 
apaixonante e dramática história humana, capaz 
de transformar-se num desabrochamento de 
libertação, engrandecimento, salvação e amor, ou, 
pelo contrário, num percurso de declínio e mútua 
destruição. Por isso a Igreja, com a sua acção, 
procura não só lembrar o dever de cuidar da 
natureza, mas também e «sobretudo proteger o 
homem da destruição de si mesmo».

80. Apesar disso, Deus, que deseja actuar 
connosco e contar com a nossa cooperação, é 
capaz também de tirar algo de bom dos males que 
praticamos, porque «o Espírito Santo possui uma 
inventiva infinita, própria da mente divina, que 
sabe prover a desfazer os nós das vicissitudes 
humanas mais complexas e impenetráveis». De 
certa maneira, quis limitar-Se a Si mesmo, criando 
um mundo necessitado de desenvolvimento, onde 
muitas coisas que consideramos males, perigos 
ou fontes de sofrimento, na realidade fazem parte 
das dores de parto que nos estimulam a colaborar 
com o Criador. Ele está presente no mais íntimo de 
cada coisa sem condicionar a autonomia da sua 
criatura, e isto dá lugar também à legítima 
autonomia das realidades terrenas.Esta presença 
divina, que garante a permanência e o 
desenvolvimento de cada ser, «é a continuação da 
acção criadora». O Espírito de Deus encheu o 
universo de potencialidades que permitem que, do 
próprio seio das coisas, possa brotar sempre algo 
de novo: «A natureza nada mais é do que a razão 
de certa arte – concretamente a arte divina – 
inscrita nas coisas, pela qual as próprias coisas se 
movem para um fim determinado. Como se o 
mestre construtor de navios pudesse conceder à 
madeira a possibilidade de se mover a si mesma 
para tomar a forma da nave».

Amados irmãos em Cristo,  a Paz!

São João, quando narra a encarnação do Verbo, diz que 
“a Palavra de Deus se fez carne”. Setembro, mês da 
Bíblia, será mais uma grande oportunidade para nos 
encontrar com Deus em sua Palavra. Ali, o rosto de Deus 
se revela, nas exortações, nos conselhos, no 
direcionamento, mas sobretudo na misericórdia... O 
evangelho de são Lucas é chamado o Evangelho da 
Misericórdia! Basta lembrar as passagens do nascimento 
em Belém, do encontro de Maria e Isabel, das curas do 
paralítico e dos leprosos, da viúva de Naim, da mulher que 
toca suas vestes, ou do próprio texto do capítulo 6, 36 que 
diz: “Sede misericordiosos como vosso Pai é 
misericordioso”. É também no evangelho escrito por 
Lucas, que encontramos a parábola do bom samaritano 
(Lc 10,25-37) e do filho pródigo (Lc 15,11-32). Todos 
esses textos, ficam gravados em nossa memória e, 
assim, pouco a pouco, vamos descobrindo a cada dia, o 
rosto misericordioso de Deus.

Deus quer nos falar, sejamos educados, vamos ouví-lo! 
Sua Palavra é luz para nossa vida! Como dizia São 
Jerônimo: “ignorar as Escrituras é ignorar Cristo'.

Um abraço a todos, boa e santa leitura das Sagradas 
Escrituras. 
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Foto: Eduardo Silva
Aconteceu, nos dias 28, 29 e 30 de julho, 
na Casa de Retiro da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, em Rio Bonito, o 
primeiro Cursilho Masculino da Paróquia 
de São Vicente de Paula, em Araruama.
O 244º Cursilho Masculino contou com a 
participação de 41 cursistas e foi 
implantado pelo Grupo Executivo 
Diocesano, com a colaboração dos 
cursilhistas dos setores de Cabo Frio, 
Iguaba e Arraial do Cabo, sob a 
coordenação de Eduardo Ramalho e do 
base Bebeto.
Com direção espiritual de Padre Kiko, 
pároco da Paróquia de São Vicente, o 
retiro foi considerado um marco histórico 
na Região dos Lagos e no Movimento de 
Cursilhos de Cristandade, principalmente 

porque, pela primeira vez, houve a 
participação conjunta de cursilhistas de 
diferentes setores, mostrando a união 
que deve acontecer na Igreja e no 
movimento.
O GED esteve presente durante o retiro, 
através do coordenador Sérgio Cosme, o 
Serginho, e de representantes do pós-
cursilho e do setor jovem. Para o GED, o 
momento é de muitas novidades. Entre 
elas, a implantação do MCC nas 
paróquias que ainda não contam com o 
movimento e o fortalecimento dos 
setores.
O setor Cabo Frio contou com a 
colaboração de Luciano Alvarenga, 
Diego Gavinho, Gilmarzinho, Dayan, 
André e Matheus Gago. Para eles, a 
alegria dos participantes e a integração 
da equipe foram os pontos altos do retiro.

Laura Azevedo

Notícias MCC

Setor Cabo Frio
colabora para a
expansão do
MCC na Região

A Pequena Comunidade de Fé (PCF) 
Nossa Senhora da Guia se reuniu para 
uma animada festa junina no dia 29 de 
julho, mostrando muita amizade e união 
entre as participantes e suas famílias. 

O MCC Setor Cabo Frio também 
esteve presente na Festa de Nossa 
Senhora da Assunção. Comandando 
uma animada barraca de carne seca 
com pirão, os cursilhistas deram mais 
uma demons t ração  de  un ião  e 
comprometimento com os eventos da 
Paróquia.

MCC na Festa da Padroeira

No dia 27 de agosto, último domingo do Mês Vocacional, celebrou-se o Dia do 
Catequista, um dos importantes ministérios da nossa Paróquia. Para comemorar a 
data, o Padre Marcelo celebrou a Santa Missa homenageando os nossos catequistas.

Notícias 

Pastoral da Catequese

Temos muitos motivos para louvar a agradecer a Deus por sermos catequistas. O 
Senhor nos escolheu, chamou e nos enviou para este serviço à Igreja. É graça e dom. 
“Jesus chamou os que desejava escolher” (Mc 3,13). Participaram também da Santa 
celebração, a Pastoral do Batismo e o Catecumenato. 

“O trabalho dos catequistas, muitas vezes humilde e escondido, mas realizado 
com zelo inflamado e generoso, é uma forma eminente de apostolado leigo, 
particularmente importante naquelas partes onde, por diversas razões, as crianças e 
os jovens não recebem no lar formação religiosa conveniente” – ensinava o Santo 
Papa João Paulo II.

O catequista exerce o serviço da Palavra. Ele fala em nome de Deus e da Igreja. 
Ele é o comunicador da Boa Nova de Jesus Cristo.

Carlos Alberto de Assis

Festa Junina
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A Igreja no Brasil celebrou de 13 a 20 de agosto a 26ª 
edição da Semana Nacional da Família (SNF). O tema 
escolhido para este ano foi “Família, uma luz para a vida 
em sociedade”. O bispo de Osasco (SP) e presidente 
da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
dom João Bosco Barbosa de Sousa, comentou sobre 
esta ocasião “muito importante para que todas as 
famílias do Brasil possam refletir sobre a dignidade, a 
importância, a beleza que é a família, dom de Deus”.

Para o bispo, que também preside a Comissão 
Nacional da Pastoral Familiar (CNPF), trata-se de um 
momento de reflexão e ao mesmo tempo de 
testemunho e serviço dos cristãos para com a 
humanidade, “para desenvolver este senso da beleza 
da grandeza, da alegria que é ser família”. No contexto 
do Mês Vocacional, quando a Igreja recorda a cada 
semana uma vocação, dom João Bosco lembrou que a 

Semana Nacional começa com o Dia dos Pais e se 
desenvolve durante toda a semana “para que toda a 
família toda seja abençoada por Deus”.

Em nossa paróquia, tendo em vista que a data 
coincidia com a celebração da Festa da Padroeira, 
Nossa Senhora da Assunção, as atividades 
relacionadas à Semana Nacional da Família 
aconteceram de 25 a 27 de agosto. No dia 25, sexta-
feira, houve palestra proferida pelo agente da Pastoral 
da Sobriedade, Sávio Tadeu Pereira, sobre o tema: “A 
realidade das drogas nas famílias”, uma tragédia que 
afeta todas as famílias, considerando-se que não há 
uma só família que não tenha vivenciado o drama das 
drogas, sejam as lícitas, como a bebida e o cigarro, ou 
ilícitas, como a maconha, o crack e a cocaína. Na 
presença de muitos pais, avós e professores, e sob a 
mediação do Padre Matheus Pigozzo, o palestrante 
deu o seu testemunho, alertou sobre a atenção 
necessária à identificação do familiar, sobretudo dos 
jovens envolvidos com a droga, bem como sobre o 
importante papel da família para a recuperação da 

pessoa afetada. Por fim, ofereceu o apoio e 
orientação da Pastoral da Sobriedade às famílias 
infelicitadas pelas drogas.     

No sábado, dia 26, às 21 horas, no Terreno 
Paroquial, foi realizado o “barzinho da Família”, com 
música ao vivo, evento prestigiado por muitos 
paroquianos após o término da missa das 20 horas.

O domingo, dia 27, se iniciou com o “Terço das 
Famílias”, realizado no Convento Nossa Senhora dos 
Anjos, que contou com participação maciça das 
famílias. O momento de união, partilha e diálogo 
intensificado pela Pastoral Familiar, em sintonia com 
os demais movimentos e pastorais da Igreja, culminou 
com a celebração da Missa em Ação de Graças pelas 
Famílias, às 20 horas, celebrada pelo Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de Niterói, Dom Luiz Antônio ,  Ricci
concelebrada pelo Padre Marcelo Chelles. Na 
oportunidade ocorreu o sorteio das famílias que 
receberão em setembro a visita da imagem peregrina 
da Sagrada Família e dos agentes da Pastoral 
Familiar, além do sorteio de uma imagem. 

Palestra: “A realidade das drogas nas famílias”.

Rubens Campos

Barzinho da Famíl ia

Terço das Famí l ias Missa em Ação de Graças pelas famíl ias

Paróquia celebra a 26ª edição da Semana Nacional da Família
Pastoral Familiar protagoniza o momento de união, partilha e diálogo, em sintonia com a Igreja
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Teve início no domingo, dia 6 de agosto, na 
Matriz Auxiliar, com o primeiro dia da Novena de 
Nossa Senhora da Assunção, a celebração da 
Festa da Padroeira, movida pela enorme devoção 
de toda a comunidade paroquial à Imaculada 
Virgem Maria, assunta ao céu em corpo e alma.

No primeiro dia da novena, a imagem de Nossa 
Senhora da Assunção que ainda não havia sido 
transladada para a Matriz Auxiliar, foi substituída 
pelo lindo quadro da artista plástica Lair Gago, 
pintado e doado à Igreja no ano de 2004.

E assim, nos dias 7 a 11 na Matriz Histórica, e 
dias 12 a 14 na Matriz Auxiliar, sempre ao final das 
Santas Missas das 19 horas, deu-se a celebração 

Rubens Campos

da novena de Nossa Senhora da 
Assunção, quando as nossas 
orações rogaram a intercessão da 
nossa Mãe Santíssima, da forma 
como fazia São Bernardo, cuja 
oração, o “Lembrai-vos”, era 
invocada ao final de cada dia da 
novena: “Lembrai-vos, ó puríssima 
Virgem Maria, / que nunca se ouviu 
dizer / que algum daqueles que têm 
recorrido à vossa proteção, / 
implorado a vossa assistência, / e 
reclamado o vosso socorro, / fosse 
por Vós desamparado. / Animado 
eu, pois, com igual confiança, a 
Vós, o Virgem entre todas singular, / 
como a Mãe recorro, de Vós me 
valho e, / gemendo sobre o peso 
dos meus pecados, / me prostro a 
vossos pés. / Não rejeiteis as 
minhas súplicas, / ó Mãe do Verbo 
de Deus humanado, / mas dignai-
Vos de as ouvir propícia, / e de me 
alcançar o que vos rogo. / Amém.”

O dia 14 de agosto, último dia da 
novena, é também o dia dedicado à 
coroação de Nossa Senhora da 
Assunção, e a Santa Missa foi 
celebrada pelos filhos de Cabo Frio, 
os Padres Gêmeos, Wallace e 

Wellington Dahan. - “Meus amados irmãos e irmãs, 
celebremos, então, a conclusão dessa novena, já 
que o coração está pulsando de alegria e 
expectativa pelo dia de amanhã, e amanhã na 
missa solene, renove junto com Nossa Senhora, o 
seu voto de confiança no Senhor, prometendo duas 
coisas, e você vai fazer todo o esforço possível 
para nunca decepcionar  a lguém, nunca 
escandalizar, e que você nunca vai se deixar 
escandalizar por Deus, se decepcionar por Deus. 
Quando a cruz chegar, de pé, com Maria, é para 
que você também complete a vitória de Jesus 
sobre o pecado e sobre a cruz” – disse o Padre 
Wellington, que concelebrou a Santa Missa com o 
seu irmão gêmeo, o Padre Wallace Dahan, 
nascidos em Cabo Frio.  

Novena de Nossa Senhora da Assunção
Preparou a comunidade para celebrar a Padroeira

Fotografia em Evento Social - Eternizando Sonhos

Frederico Santa Rosa 

fredericosantarosa.com.br - (22) 98831-3213

O Bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Luiz 
Antônio, visitou no último domingo a Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção. Recepcionado pelos Padres 
Marcelo e Matheus, Dom Luiz celebrou pela primeira vez 
no Vicariato Lagos.

A celebração ocorreu na Matriz Auxiliar, às 20h 
fechando as comemorações da Semana Nacional da 
Família. Em sua homilia agradeceu o acolhimento de 
todos ressaltou o quanto o catequista é importante para a 
evangelização e também homenageou as mães, 
lembrando a trajetória de oração de Santa Monica que 
rezou por seu filho, Santo Agostinho por 40 anos.

Ainda administrando sua transição, Dom Luiz, já se 
sente em casa. “Sei que a expectativa da espera de um 
bispo-auxiliar era imensa, Dom José é um grande 
companheiro, os padres estão solícitos e o povo muito 
acolhedor, já me sinto em casa”. – comenta.

Dom Luiz Antônio pernoitou na paróquia e continuou 
sua visita ao Vicariato Lagos deslocando-se para a 
paróquia de São Cristóvão na manhã de segunda-feira. O 
Bispo auxiliar ficou na Região dos Lagos até quarta-feira, 
encerrando sua visita na Paróquia Nossa Senhora de 
Nazaré, em Saquarema.

Maria Lúcia Menezes

Paróquia se alegra com a visita
de Dom Luiz Antônio Ricci

PARÓQUIA EM MOVIMENTO
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Pastoral do

Batismo 

RCC
Notícias

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.

Notícias

O calor forte dos últimos dias só faz lembrar que ainda estamos em campanha para a 
instalação do ar-condicionado, na Matriz Auxiliar. Todos podem contribuir com 
qualquer quantia.

A contribuição pode ser feita através de um envelope (doação espontânea) nos 
pontos de coleta dentro da Igreja, carnê e depósito identificado. 

Quem já terminou o carnê e deseja renová-lo, poderá fazer na secretaria paroquial 
ou na igreja, após as missas do fim de semana.

E para se tornar um novo colaborador, tanto com o carnê, quanto com as doações 
espontâneas, basta fazer a doação na igreja ou na secretaria paroquial.

Banco Bradesco - Agencia: 0588-6 - Conta poupança: 1012330-65 
CNPJ: 30.147.995/0016-65 - Paroquia Nossa Senhora da Assunção
E-mail:  - Tels.: 2643-0082 / 98811-7023secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br

Contamos com sua contribuição!

Que calor! 

Ar Condicionado
Participe da campanha do

CONVITE
CONVIDAMOS você a participar de um dos nossos Grupos de Oração que 
se reúnem, semanalmente, na Igreja Matriz e nas Capelas:
RENASCER EM CRISTO - Matriz Histórica - 2ª feira às 19h30min;
BOA SEMENTE - Capela de São Pedro, Gamboa - 2ª feira às 19h30min;
SANTA CLARA - Capela de Santa Clara, Jacaré - 4ª feira às 19h30min;
AMOR DIVINO - Capela de São José, Peró - 4ª feira às 19h30min;

VENHA participar da SANTA MISSA VOTIVA AO ESPÍRITO SANTO, 
toda primeira 5ª feira do mês, às 19horas, na Matriz Auxiliar.

Notícias

O Dizimo é uma contribuição 
voluntária, periódica e proporcional, 
segundo o coração de cada um, que 
todo batizado deve assumir como 
obrigação pessoal, mas também como 
direito em relação à manutenção da 

Pastoral do Dízimo

Aconteceu na quinta-feira, dia 10 de 
agosto às 19h, na Matriz Histórica de 
Nossa Senhora da Assunção, a Missa de 
Ação de Graças pelo dia dos pais. A Missa 
foi celebrada pelo Vigário, Padre Matheus 
Pigozzo. Nesse dia a Igreja celebra o dia 
de São Lourenço, dia do diácono. 

São Lourenço foi diácono e mártir, e 
sua  ação  miss ionár ia  vo l tou-se 
inteiramente para os pobres. Soube trazer 
para perto das pessoas o Evangelho de 
Jesus pela prática da caridade. Os 

gananc iosos  quer iam  que  lhes 
entregasse a riqueza da Igreja, Lourenço, 
porém, apresentou-lhes os pobres, 
dizendo-lhes que eram a única riqueza da 
Igreja. Depois dessa afirmação, foi 
queimado vivo. Não ganhou a glória do 
mundo, mas a do céu, de Deus, da 
eternidade. Bendito sejam os que amam 
e servem os pobres.

No final da Missa o Padre deu as 
bênçãos aos pais, onde todos rezaram 
uma Ave Maria. Momento em que os pais 
se cumprimentaram, e receberam um 
abraço caloroso dos familiares presentes.

Andréia e Anilson - Equipe 11

Notícias ENS

ANUNCIE AQUI

Fale conosco:

v ida  da  igre ja  loca l ,  em sua 
comunidade, onde você e sua família 
vivenciam a fé. É compromisso de 
todo cristão. 

Não perca tempo!  Seja  um 
diz imis ta!  É  mui to  s imples  e 
gratificante. 

Se desejamos cuidar com zelo e 
dedicação da casa de Deus, seja um 
fiel dizimista! 

Faça a sua inscrição no início ou 
final de cada Santa Missa, buscando a 
mesa da Pastoral do Dízimo. 

"Dê cada um conforme o impulso 
do seu coração, sem tristeza nem 
constrangimento. Deus ama quem dá 
com alegria"(2Cor 9,7).

Ana e Valmir

http://secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br
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Os 4 dias de festa externa foram animados por 
bandas com vários estilos de gostos. Na sexta-feira 
(11), Juliana Feliciano alegrou a noite com um tributo 
a cantora Rita Lee fazendo o público cantar sucessos 
como “Desculpe Uaê”, mania de você e outros. Quem 
fez o show dançante foi a dupla Jero e Jamantha 
lembrando sucessos nacionais como Gonzaguinha – 
O que é, o que é (Viver e Não Ter a Vergonha de Ser 
Feliz) e internacionais como A Horse  with no name – 
América.

O sábado (12), no início da noite anjinhos fizeram a 
Transladação da imagem de Nossa Senhora da 
Assunção da Matriz Histórica para a Auxiliar. A 
Pastoral Familiar da paróquia, recebeu os 
representantes de todas as paróquias do Vicariato 
Lagos consagrando-se a Nossa Senhora da 
Assunção. Na festa externa com barraquinhas 
animadas por agentes de várias pastorais e 
movimentos. Os shows da noite começaram com a 
Juliana Gorito e os convidados do The Voice Kids 
relembrando as grandes batalhas do reality que 
animou as tardes de domingo. Os meninos da Banda 
Nohall, subiu ao palco levando alegria e muita 
emoção cantando clássicos do Rappa, Barão 
Vermelho, Marília Mendonça e Capital Inicial.

A programação do domingo (13), Dia dos Pais 
começou às 8h da manhã com a Corrida da Padroeira 
promovida pela Prefeitura. Padre Matheus esteve na 
concentração dirigiu umas palavras aos atletas 
dizendo da importância de cuidar do corpo templo do 
Espírito Santo. Conduziu a benção e todos rezaram o 
Pai-Nosso. A paroquiana Mayara Oliveira da 
Conceição de 29 anos, subiu ao pódio com o tempo 
de 00:37:28 e ficou com o terceiro lugar. Durante o 
domingo ocorreu o “almoço na praça”. Auto da 

Assunção com o GARRA e o grupo NEW BOSSA 
animaram a tarde ensolarada. No fim da tarde, 
ocorreu o show de prêmios. 

Segunda-feira (14), os padres Wallace e 
Wellington encerraram a Novena da Padroeira 
lembrando quando eram paroquianos e que 
vivenciavam cada dia os festejos e como rezar em 
comunidade ajudo-os discernir a vocação de cada 
um. A coroação preparada pela perseverança e 
catequese, emocionou a todos que se encontravam 
na igreja. O show da noite foi com o Grupo Paixão 
Nacional fazendo releituras dos grandes nomes do 
samba e pagode do país.

A solenidade da Assunção na terça-feira (15), teve 
seu início às 10h, com a Missa presidida pelo bispo 
emérito da Arquidiocese de Niterói, dom Alano Maria 
Pena e as autoridades civis como o Comandante 
André Henrique do 25º BPM e outros representantes 
dos poderes Executivos Legislativos e Judiciário. Às 
17h foi presidida a pelo Padre Marcelo e logo após 
houve a saída da procissão pelas ruas da cidade. A 
imagem de Nossa Senhora da Assunção que pode ter 
hoje mais de 400 anos, foi solenemente conduzida 
pelo povo. Os festejos externos terminaram com a 
Banda Som do Céu que animou inovando, tocando 
sucessos católicos e populares.

O resultado final da Festa da Padroeira de Nossa 
Senhora da Assunção teve seu êxito, padre Marcelo, 
fez a prestação de contas onde o valor líquido foi de 
R$ 103.646,31.

Deste valor, parte do que a paróquia deve a Mitra 
foi pago R$ 36.000,00 a dívida estava em 
R$124.000,00 baixou para R$ 88.000,00.  A paróquia 
está cumprindo as adequações exigidas pelo Corpo 
de Bombeiros, e pelas normas de segurança, agora 
serão substituídos o guarda-corpo do mezanino, o 
custo total do serviço será de R$ 49.000,00. 

Maria Lúcia Menezes “Como foi bom celebrar o dia de N. Sra. da Assunção em Cabo 
Frio. A piedade do povo manifestada no hino da Assunção, o 
empenho da comunidade nos festejos, a solenidade das 
celebrações litúrgicas... 
E tem algumas coisas que quando saímos do seminário achamos 
que nunca mais veremos... Pela manhã, iniciamos o dia com a 
exposição do Santíssimo e as Laudes... Os salmos todos 
cantados... Lembrei do ofício rezado nos dias solenes no tempo 
de formação. 
Na missa das 10h o coral deu o toque contemplativo da 
cerimônia. De fato, a devoção e a liturgia alimentam nossa alma 
e nos enchem de algo que não entendemos, mas sabemos que vem 
do alto! 
Deus seja louvado. Parabéns a todos os paroquianos pelo 
trabalho, parabéns aos coroinhas super organizados, parabéns 
por toda dedicação.
Que a Virgem, Sra. da Assunção, rogue por nós! Amém!” 
(Padre Matheus Pigozzo)

As imagens que marcaram a Festa da Padroeira,Festa da Padroeira mobiliza e emociona a Comunidade Paroquial
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Meio Ambiente

Mário Flavio Moreira
Biólogo e Consultor Ambiental

Em 1983 a ONU cria Comissão Mundial sobre o Meio 
Ambiente e  Desenvolvimento, após uma avaliação dos 
10 anos de vigência das ações propostas na 
Conferência de Estocolmo. Nos primeiros três anos, o 
novo organismo promoveu discussões entre líderes de 
governo e membros da sociedade civil, que resultaram 
no Relatório Nosso Futuro Comum (também chamado 
Relatório Brundtland, em homenagem à presidente da 
comissão, Gro Harlem Brundtland, então primeira 
ministra da Noruega).

Lançado em 1987, o documento apontou a 
incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e 
os padrões de produção e consumo da época. O 
relatório, que pela primeira vez definiu o conceito de 
desenvolvimento sustentável, não sugeriu a estagnação 
do crescimento econômico, mas sua conciliação com as 
questões ambientais e sociais. O documento enfatizou 
os perigos do aquecimento global e da destruição da 
camada de ozônio e afirmou que a velocidade das 
mudanças era maior do que a capacidade dos cientistas 
de avaliá-las e propor soluções.

Vinte anos depois da conferência de Estocolmo, foi a 
vez do Brasil sediar uma nova reunião convocada pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas. A Rio-92 ou Eco-
92 reuniu líderes mundiais e entidades ambientais no Rio 
de Janeiro para analisar a evolução das políticas de 
proteção ambiental. No encontro, os objetivos principais 
foram: avaliar a situação ambiental de acordo com o 
desenvolvimento; estabelecer mecanismos de 
transferência de tecnologias não-poluentes aos países 
em desenvolvimento; examinar estratégias para a 
incorporação de preocupações ambientais ao processo 
de desenvolvimento; estabelecer um sistema de 
cooperação internacional para prever ameaças 
ambientais e prestar socorro em casos de emergência; 
reavaliar o sistema de organismos da ONU, criando, se 
necessário, novas instituições para implementar as 
decisões da conferência. Participaram da Rio-92 172 
países, representados por aproximadamente 10 mil 
participantes, incluindo 116 chefes de Estado. 
Integrantes de cerca de 1.400 organizações não 
governamentais também receberam credenciais para 
acompanhar as reuniões. Desde então, o papel dessas 
entidades foi se tornando cada vez mais importante nas 
negociações internacionais sobre o meio ambiente. 

A Cúpula da Terra produziu cinco documentos que, 
entre outros aspectos, alertavam para a necessidade de 
uma urgente mudança de comportamento, com o 
objetivo de preservar a vida na Terra. Foram eles: 
Dec laração  do  Rio  sobre  Meio  Ambiente  e 
Desenvolvimento; Agenda 2; Princípios para a 
Administração Sustentável das Florestas; Convenção da 
Biodiversidade; Convenção sobre Mudança do Clima.

Continua na próxima edição...

Conferências e acordos mundiais
Segunda parte

A  P a s t o r a l  d a  A i d s  d a 
Arquidiocese de Niterói realizou, no 
último dia 19 de agosto, na Paróquia 
Nossa Senhora do Amparo - Maricá, 
Vicariato Episcopal Oceânico, o  
CURSO DE ACOLHIMENTO E 
A C O N S E L H A M E N T O  E M 
IST/AIDS para todos os agentes da 
Pastoral da Aids.

O curso aconteceu das 9h às 
17h30min no Sal da Terra, salão 
Paroquial, e contou com o total de 
64 participantes.

Estiveram fazendo o curso os 
agentes das diversas Paróquias dos 
Municípios de Araruama, Cabo Frio, 
Iguaba Grande, Itaboraí, Maricá, 
Niterói, São Gonçalo e Tanguá.

O Curso começou com a 
Acolhida e a Oração Inicial 
realizadas pelos agentes da 
Pastoral da Aids da Paróquia Nossa 
Senhora do Amparo, Maricá.

À s  9 h 3 0 m i n  f o i  f e i t a  a 
apresentação da importância da 
participação no curso para todos os 
agentes da Pastoral da Aids e sobre 
o  t e m a  d o  m e s m o : 
A C O L H I M E N T O  E 
A C O N S E L H A M E N T O  E M 
IST/AIDS: do preenchimento da 
fi c h a  d e  a t e n d i m e n t o  a o 
e n c a m i n h a m e n t o  a o 
atendimento. Esta apresentação 
foi feita pelo que Padre Ricardo Dias 
falou do Objetivo do Curso: 
Capacitar, formar e atualizar os 
agentes em IST/HIV e Aids; Planejar 
e executar ações concretas de 
incentivo ao diagnóstico precoce 
para HIV.

A segunda palestra do dia foi 
s o b r e  A  i m p o r t â n c i a  d o 
Diagnóstico Precoce para atingir 
a meta 90/90/90, também realizada 
pelo Pe Ricardo Dias.

A terceira palestra do curso teve 

como tema: Orientação para 
preenchimento da Ficha de 
Atendimento – Foi realizada pelo 
Enfermeiro Ricardo Oliveira. Foi 
tratado questões práticas sobre o 
preenchimento  da  ficha  de 
atendimento para os testes de 
HIV/Aids, Hepatites Virais, Sífilis e 
outros. O preenchimento da Ficha 
de atendimento precisa de atenção 
especial, pois já faz parte do pré-
aconselhamento e requer o sigilo e 
confidencialidade das informações.

A quarta palestra do curso foi 
sobre O que é acolhimento? Foi 
realizada pela Professora Laura 
Maria Vieira da Costa. Foram 
realizados alguns Sócios Dramas – 
para estudos de casos.

A quinta palestra teve como 
tema: Um olhar Cristão, Social e 
Psicológico sobre a Doença. Foi 
realizada pela Psicóloga Fernanda 
Berenger.

A sexta palestra teve como tema: 
O que é Aconselhamento? Foi 
realizada pela Enfermeira Janete de 
Souza Rangel.

Como o Curso contou com a 
participação de todos os grupos da 
Pastoral da Aids da Arquidiocese de 
Niterói, a parte final ficou para a 
apresentação de Propostas e Ações 
a Partir do Seminário de Incidência 
Política de Porto Alegre 2017, feita 
por (agente Álvaro Júnior Coutinho 
da Pastoral da Aids de Iguaba 
Grande que foi representando a 
Arquidiocese no Seminário de Porto 
Alegre).

Concluiu-se com uma Roda de 
Conversa onde os participantes 
foram divididos em quatro grupos 
com a finalidade de responder as 
seguintes questões:

Plano Pastoral da Pastoral da 
Aids 2017–2019 – O que temos e 

onde precisamos crescer?
Qua is  as  p ropos tas  que 

podemos assumir do Seminário de 
Incidência Política de Porto Alegre 
2017?

Para atingir a meta 90/90/90, o 
que fazer para qualificar as práticas 
dos diversos grupos da Pastoral da 
Aids nos diversos municípios da 
Arquidiocese de Niterói, para que 
possamos colaborar na estratégia 
“testar e tratar”?

Esta parte final do curso foi 
conduzida pelo Coordenador 
Arquidiocesano da Pastoral da Aids,  
Professor Élisson de Souza, que 
concluiu os trabalho após Plenária 
às 17h onde foram apresentadas as 
propostas concretas a serem 
levadas para cada grupo da 
Pastoral da Aids em todos os 
munic íp ios  do  ter r i tór io  da 
Arquidiocese.

Agradecemos ao Revmº. Sr. 
Padre  Ademar  Ermel indo 
Pimenta, Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora do Amparo pelo 
apoio e espaço cedido para o 
evento. Agradecemos a equipe 
montada pelo EAC – Encontro de 
Adolescentes com Cristo – que nos 
deu mais que uma mão fazendo e 
servido o almoço e lanches.

"A doença, a dor e o sofrimento 
são de difícil compreensão. Na 
verdade, eles não têm explicação 
plausível e razoável. Ao Agente da 
P a s t o r a l  d a  A i d s  c a b e  a 
sensibilidade para perceber onde a 
dor está mais intensa e qual é a 
r e s p o s t a  o u  p a l a v r a  m a i s 
adequada. Obrigado pelo sim de 
vocês. Somos todos agentes e 
coordenadores!!!!  Deus seja 
louvado", concluiu o Coordenador 
Arquidiocesano da Pastoral da Aids,  
Élisson de Souza.

Cuidar hoje é construir o 
futuro. Unidos contra a aids... 
Envolver, informar e empoderar.

Sem mais, agradecemos ao 
Bom Deus por todas as graças 
alcançadas e pedimos as orações 
de todos para que a Pastoral da 
Aids possa levar esperança, 
solidariedade e informação aos 
nossos irmãos com HIV, e que a 
informação sempre chegue antes, a 
todos, do que o vírus.

Paz e Bênção!

Curso de Acolhimento e Aconselhamento em IST/AIDS

Notícias Pastoral da AIDS
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Local:

Casa de Maria
Valor:

R$20,00 (média)

Foto: Vânia Maria

Comunidade Santa Clara - Bairro Jacaré
Missas: 1º e 2º sábados do mês, às 18h; 4º domingo do 
mês, às 10h30min.
Adoração ao Santíssimo: segundas-feiras, às 
19h30min.
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min.

Comunidade Santa Izabel - Hospital
Missas: De segunda à Sábado às 9h30min.
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às 19h30min.
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h.
Distribuição de Cestas Básicas: 2ª segunda-feira do 
mês.

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

Comunidade São José - Bairro Peró
Missas: Todos os domingos, às 10h30min; 
Terço dos Homens, Celebração da Palavra e 
Adoração ao Santíssimo: quintas-feiras, às 19h.
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h.
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min.
Reunião do Grupo Jovem Santidade: sábados, às 18h.
Catequese: sábados, manhã e tarde.
Ensaio Ministério de Música: terças e quintas-feiras, 
às 20h.
Intercessão - grupo fechado: terças-feiras, às 19h.

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

Comunidade Sant'Anna - Bairro Vila Nova
Missas: 4º sábado do mês, às 18h; 2º e 3º domingos 
do mês, às 10h30min.
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às 
19h30min.
Adoração ao Santíssimo: 1ª segunda-feira do mês, às 
19h.
Catequese: sábados, livros I e II, manhã.
Distribuição de cestas básicas: última segunda-feira 
do mês, após a celebração da palavra.
Legião de Maria: terças-feiras, reunião dos dois 
grupos, de 15h às 16h e de 17h às 18h.
Terço Mariano: quintas-feiras, às 19h.
Terço da Misericórdia: terças-feiras, às 15h.
Terço das Crianças: sextas-feiras, às 19h.
Reunião dos Vicentinos e Perseverança: segundas-
feiras, às 18h.
Pastoral da Saúde: 2º Sábado do mês, às 15h
Jovens Sarados em Missão: quinzenalmente aos 
sábados, às 19h.

AGENDA DAS COMUNIDADES:

Com o desejo de evangelizar, o grupo jovens 
sarados está promovendo quinzenalmente formações 
sobre a doutrina da Igreja e temas que envolvem 
juventude. Nossa primeira formação foi sobre como 
cultivar amizades santas, e foi enfatizado que Cristo é 
nosso amigo e deve ser o centro de toda amizade.

Devido à festa recente em nossa paróquia, a 
segunda formação foi sobre os Dogmas Marianos.

Contamos com a presença da Amanda, ministra 
extraordinária da Eucaristia, que nos apresentou com 
muita clareza sobre a importância de Maria na vida da 
Santa Igreja. Ela é nossa Mãe e intercede por nós; é a 
ponte que nos liga a Jesus; é o caminho mais seguro 
para fazermos a experiência de encontro com Seu 
Filho.

Os Dogmas Marianos são quatro:
1- Maternidade Divina
 Em 22 de junho de 431, o Concílio de Éfeso definiu 

explicitamente a maternidade divina de Nossa 
Senhora. Assim o Concílio se expressou: “Que seja 
excomungado quem não professar que Emanuel é 
verdadeiramente Deus e, portanto, que a Virgem Maria 
é verdadeiramente Mãe de Deus, pois deu à luz 
segundo a carne Aquele que é o Verbo de Deus”. A 
intenção do Concílio de Éfeso era a de afirmar a 
unidade da pessoa de Cristo. Reconhecer Maria como 
Mãe de Deus (“Theotokos”) significa, na verdade, 
professar que Cristo, Filho da Virgem Santíssima 
segundo a geração humana, é Filho de Deus.

A Maternidade Divina, a Imaculada Conceição, a 
Assunção de Nossa Senhora ao céu e a Virgindade 
Perpétua de Maria.

2- Virgindade Perpétua de Maria
Conferindo as Sagradas Escrituras e os escritos dos 

Santos Padres, o Concílio de Latrão preconizou como 

verdade a Virgindade Perpétua de Maria no ano 649.
Nossa Senhora foi sempre Virgem, isto é, antes do 

parto, no parto e depois do parto. Os diversos credos e 
concílios antigos retomaram e afirmaram essa verdade.

Santo Inácio de Alexandria, São Justino, Santo 
Irineu, Santo Epifânio, Santo Efrém, Santo Ambrósio, 
São Jerônimo e Santo Agostinho foram os exímios 
defensores da Virgindade de Maria. A Virgindade 
perpétua de Maria faz parte integrante da fé cristã.

3- Imaculada Conceição
Em 8 de dezembro de 1854, o papa Pio IX definiu o 

terceiro dogma mariano: Imaculada Conceição de 
Maria. Em sua Bula “Ineffabilis Deus”, o Pontífice 
declarou a doutrina que ensina ter sido Nossa Senhora 
imune de toda mancha de pecado original, no primeiro 
instante de sua conceição, por singular graça e 
privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de 
Cristo Jesus Salvador do gênero humano.

O dogma da Imaculada Conceição nos ensina que, 
em Maria, começa o processo de renovação e 
purificação de todo o povo. Ela “é toda de Deus, 
protótipo do que somos chamados a ser. Em Maria e 
em nós, age a mesma graça de Deus. Se nela Deus 
pôde realizar seu projeto, poderá realizá-lo em nós 
também”.

4- Assunção de Nossa Senhora
 A Assunção de Maria foi o último dogma a ser 

proclamado, por obra do papa Pio XII, a 10 de 
novembro de 1950. Na Constituição Apostólica 
“Munificentissimus Deus”, o Pontífice afirmou que, 
depois de terminar o curso terreno de sua vida, ela foi 
assunta de corpo e alma à glória celeste.
“A Assunção manifesta o destino do corpo santificado 
pela graça, a criação material participando do corpo 
ressuscitado de Cristo, e a integridade humana, corpo e 
alma, reinando após a peregrinação da história” 
(CNBB. Catequese Renovada, nº 235).

Ana Carolina Soares

Jovens SaradosNotícias

Grupo promove formações quinzenais

A nossa Catequese infantil está precisando, mais 
uma vez, da figura dos introdutores. Então, mais uma 
vez, o nosso pároco, Padre Marcelo Chelles, vem 
pedindo aos paroquianos, que ajudem nesse 
trabalho: “A catequese infantil possui mais de 
quatrocentas crianças e precisa de quatrocentos 
Introdutores. Neste momento, duzentas e oitenta 
crianças, já possuem Introdutores, mas, agora, como 
tivemos a inscrição de mais cento e vinte crianças 
que iniciarão a catequese, vamos precisar de mais 
120 Introdutores. Mesmo que alguns de vocês já 

tenham terminado o vínculo com a sua criança, volte 
para ajudar a gente, porque a gente precisa de muitos 
braços neste chamado” – disse.

O trabalho do Introdutor, que pode ser uma pessoa 
só, ou um casal, consiste em acompanhar uma 
criança da catequese, visitando a sua família, uma 
vez por mês, durante o período de três anos, com o 
objetivo de evangelizar os pais e a família e trazê-los 
para vida da Igreja, porque muitas vezes os pais 
matriculam as crianças na catequese, mas eles 
mesmos não comparecem à Igreja. Se os pais não 
vêm a Igreja, é a Igreja que vai à casa deles. A 
celebração, o padre prepara e já a entrega prontinha 
ao introdutor, junto com o roteiro a ser seguido. Em 
breve, o Padre Marcelo convocará os novos 
Introdutores para uma reunião.

Procure a secretaria paroquial e torne-se um 
Introdutor, participando desse lindo projeto de 
evangelização das famílias.  

Ainda estamos precisando de Introdutores
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Abrindo os festejos no domingo da festa da 
padroeira, 13 de agosto, o GARRA (Grupo Artístico 
Rainha Assunta) pela décima primeira vez prestou a 
sua homenageou à Rainha Assunta aos Céus em 
um singelo teatro que retratou diversos momentos 
da vida de Maria. Desde o anúncio do Arcanjo 
Gabriel, passando por sua intercessão nas Bodas 
de Caná, pelas dores do Calvário, e, por fim, à sua 
Assunção aos Céus. 

A homenagem foi encerrada com a encenação do 
quinto mistério glorioso da nossa fé: a Coroação de 
Nossa Senhora como Rainha dos Céus e da terra e 
a interpretação do Hino da Padroeira pelo 
paroquiano Oswaldo Guimarães. 

Cerca de 25 jovens e adolescentes participaram 
da execução do Auto da Assunção. Foram muitas as 
semanas de preparação e de ensaio para 
homenagear a Mãe de Deus e nossa, elevada em 
corpo e alma à Glória nos Céus. Além de 
Evangelizar, os jovens têm a oportunidade de se 
aproximar mais de Nossa Senhora. "O Auto da 
Assunção é sempre uma grande emoção pra mim. 
Nós acabamos ficando muito próximos de Nossa 
Senhora durante os ensaios, por causa das músicas 
e cenas que temos que interpretar, e foi exatamente 
essa proximidade com Ela que me anima a sempre 
ser melhor nas apresentações. Ela merece isso e 
muito mais, merece a nossa gratidão e honra por 
nos trazer o Salvador, e preciso dizer que foi o Auto 
que me fez perceber isso, por isso sou muito grata 
por participar dessa arte maravilhosa", nos contou a 
jovem Letícia, que esse ano teve a oportunidade de 
participar do Auto da Assunção pela terceira vez.

Tatiana Moraes

O GARRA emociona o público
na encenação do “Auto da Assunção”

Cerca de 700 pessoas se 
inscreveram e participaram de 16 a 
20 de agosto,  no centro de 
convenções da cidade catarinense 
de Joinville, da décima edição do 
MUTICOM – Mutirão Brasileiro de 
Comunicação, promovido pela 
CNBB. Além delas, centenas de 
p e s s o a s  p a r t i c i p a m  c o m o 
voluntárias para favorecer o pleno 
andamento da programação.

O evento tem como objetivo 
a judar  na  compreensão  da 
comunicação como instrumento de 
comunhão e progresso humano, 
assim como auxiliar e aprimorar a 
l e i t u r a  d e  c o n t e ú d o s 
disponibilizados pelas diversas 
mídias. Este tema pretende auxiliar 
no uso das novas tecnologias, e 
também na formação do senso 
crítico, para evitar a manipulação e 
auxi l iar  na compreensão do 
v e r d a d e i r o  p o t e n c i a l  d a 
comunicação, e de cada meio.

O  M U T I C O M  f o i  a b e r t o 
solenemente, na quarta-feira, 16 de 
agosto, com uma conferência 
proferida pelo Monsenhor Dario 
Viganò, prefeito da Secretaria de 
Comunicação da  Santa  Sé. 
Auxiliado pelo responsável pela 

redação brasileira no Vaticano, o 
jornalista paranaense, Silvonei 
J o s é ,  V i g a n ò  t r a t o u  d e 
particularidades da comunicação 
do Papa Francisco e apresentou, 
em linhas gerais, os passos dados e 
ainda a serem realizados para a 
reforma da Mídia da Santa Sé.

As atividades de quinta-feira se 
iniciaram com a celebração da 
Eucaristia presidida por Dom 
Francisco Carlos Bach, Bispo de 
J o i n v i l l e ,  s e g u i n d o - s e  a s 
conferências sobre o tema central 
do encontro, a educação para 
comunicação, com enfoque na 
“Educomunicação”, proferidos pela 
irmã paulina Helena Corazza e o 
Padre Maurício Cruz. Entre as 
conferências, foi realizada uma 
atividade cultural na qual foi 
apresentada o trabalho da Rede 
Vida de Televisão. Depois do 
almoço,  os part icipantes do 
Muticom participaram de 10 oficinas 
com diversos temas. À noite, depois 
da projeção do documentário 
“ L a b a c a ” ,  f o i  r e a l i z a d a  a 
apresentação do Balé Bolshoi do 
Brasil.

N a  s e x t a - f e i r a ,  a p ó s  a 
celebração  da  palavra  com 

participação ecumênica, foram 
a p r e s e n t a d a s  m a i s  d u a s 
conferências, a primeira sobre “O 
p r o c e s s o   d i a l ó g i c o  d a 
comunicação”, proferida pelo 
professor Ismar de Oliveira Soares, 
da Universidade de São Paulo; e a 
segunda sobre o tema: “educar 
através da informação – o risco do 
fake news”, proferida pelo repórter 
da RBS TV, afiliada da Rede Globo, 
Ricardo Von Dorff. Entre as duas 
palestras, a TV Aparecida e a TV 
Canção Nova vão fazer atividades 
culturais. Na parte da tarde, 
aconteceram oficinas com  temas 
específicos como “leitura crítica dos 
meios de comunicação”, com Elson 
Faxina, “oratório”, com Lena de 
Souza e “o uso de aplicativos na 
evangelização” com Leonardo 
Silva. No final do período, Dom 
Darci José Nicioli, presidente da 
Comissão Episcopal  para  a 
Comunicação da CNBB coordenou 
partilhas do público presente e 
anunciou a cidade de Goiânia como 
sede do 11º Muticom, em 2019. De 
noite, houve homenagens a dom 
Irineu Roque Scherer, bispo de 
Joinville, falecido há um ano e ao 
Padre Zezinho, sendo concluída 
com uma apresentação especial 
dos Cantores de Deus.

No sábado, os participantes do 
10º Muticom deixaram a cidade de 
Joinville para o Santuário de Madre 
Paulina, em Nova Trento (SC), onde 
aconteceu  a  celebração  de 
encer ramento  do  encont ro , 
presidida por dom Darci José 
Nicioli.

No domingo,  todos foram 
convidados a participar das missas 
nas comunidades da cidade de 
Joinvil le,  incluindo a grande 
celebração na Catedral Nossa 
Senhora de Fátima. 

10º MUTICOM - Mutirão Brasileiro de Comunicação
reúne cerca de mil participantes na Diocese de Joinville
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A Paróquia Nossa Senhora da Assunção lançou 
na noite de domingo, dia 06 de agosto, na igreja 
auxiliar que leva o mesmo nome da Paróquia, em 
Cabo Frio, o Encontro de Jovens com Cristo, o EJC. 
O lançamento, que movimentou o intervalo entre as 
missas das 18 e das 20 horas chamou a atenção de 
quem passava pelo local.

O encontro, organizado por um grupo de jovens 
paroquianos coordenados pelo casal Luciane Moura 
e Gilberto Junior, promete inovar na forma de 
promover encontros jovens.

O objetivo do encontro é evangelizar de forma 
atual, apresentando valores e princípios face às 
transformações do mundo atual, jovens com idade 
entre 18 e 28 anos. O EJC promete ser uma 
oportunidade do jovem se reencontrar consigo 
mesmo, com o próximo e com Deus.

Com o primeiro encontro previsto para o meio do 
ano que vem, o EJC promete agitar a agenda 
paroquial até lá, com adorações, formações e 
eventos para a arrecadação de fundos para a 
organização do primeiro encontro.

Raphael Mureb

Notícias

EJC - Encontro
de Jovens com

C r i s t o
“A Assunção de Maria refere-se ao nosso 
futuro: faz-nos olhar para o céu, anuncia 
os céus novos e a nova terra, com a vitória 
de Cristo”.   (Papa Francisco)

"Cada um exerça o dom que recebeu para servir os 
outros, administrando fielmente a graça de Deus em 
suas múltiplas formas". (1 Pe 4,10) 

Os coroinhas estão presentes em todas as missas 
e celebrações no decurso do ano, mas o que pouca 
gente sabe é o dia a dia destes adolescentes e a 
preparação que há por trás de cada solenidade. Os 
coroinhas são responsáveis por executar diversas 
funções litúrgicas em sintonia com as demais 
pastorais e ministérios envolvidos na celebração. 
Nossa paróquia tinha cerca de 50 coroinhas (Igreja 
Matriz e Igrejas Auxiliares - Capelas), que são 
crianças e adolescentes normais, que estudam, 
brincam, passeiam, porém em meio a suas atividades 
diárias dedicam um tempo para servir a Deus de 
forma mais íntima, os mistérios de Nosso Senhor, que 
é, estando no presbitério, bem próximo ao altar. 

E no dia 02 de setembro, mais 32 adolescentes 
iniciaram como coroinhas na nossa comunidade. 

Ainda hoje, mesmo com o avanço das tecnologias 
e a chegada de novas ideologias, o grupo de 
coroinhas continua sendo uma terra fecunda de 
vocações Por isso é preciso que cada vez mais se 
acolha crianças e adolescentes e indiquem esse 
primeiro passo de serviço na Igreja para que 
desde já comecem a discernir a vocação que o 
Senhor preparou, assim como também é 
necessário que cada vez mais se fale em 
vocações, não só aos meninos, mas, sobretudo, 
as vocações femininas que ornamentam a Igreja 
com suas orações. Por fim, podemos dizer que a 
grande missão dos coroinhas é servir com amor e 
alegria a sua comunidade, para que seu serviço 
seja um perfume agradável a Deus, e por outro 
lado, a grande missão da comunidade paroquial é 
incentivar e apoiar aqueles que se dedicam a 
consumir a sua adolescência por Cristo, para que 
todos juntos transmitam na liturgia terrena o brilho 
e esplendor da Liturgia Celeste que nos espera um 
dia na Pátria Eterna.

Vânia Mar ia

Os Coroinhas da Assunção
Os jovens que consomem a sua juventude por amor a Cristo
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Por que um católico não pode ser socialista? (3ª parte)
Vitor Júnior - Professor de Filosofia

A destruição da família
�

A doutrina socialista considera a família um 
espaço de proteção da propriedade privada e de 
autoritarismo. Pulverizá-la sempre foi, em 
decorrência disso, um dos objetivos da revolução, 
desde os seus teóricos. Podemos notá-lo em 
Friedrich Engels, coautor do famoso Manifesto do 
Partido Comunista (1848), que publicou em 1884 a 
obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e 
do Estado. Karl Marx já havia morrido, mas deixara 
alguns manuscritos, que foram então organizados 
por ele. Nessa obra, encontramos o seguinte: A “
família monogâmica baseia-se no domínio do 
homem com a finalidade expressa de procriar filhos 
cuja paternidade fosse indiscutível e essa 
paternidade é exigida porque os filhos deverão 
tomar posse dos bens paternos, na qualidade de 
herdeiros diretos (…). A monogamia, portanto, não 
entra de modo algum na história como uma 
reconciliação entre o homem e a mulher e, menos 
ainda, como a forma mais elevada de casamento. 
Pelo contrário, surge sob a forma de subjugação de 
um sexo pelo outro, como proclamação de um 
conflito entre os sexos, ignorado, até então, em toda 
a pré-história. Num velho manuscrito inédito, 
redigido em 1846 por Marx e por mim, encontro o 
seguinte: 'A primeira divisão do trabalho é a que se 
fez entre o homem e a mulher para a procriação dos 

filhos'”.
Se a família é entendida pelos pais do socialismo 
como um ambiente de dominação e opressão, mais 
tarde reproduzido em larga escala pela sociedade 
civil, torna-se lícito e até desejável trabalhar pela sua 
desconstrução. Na mesma obra, Engels afirma: 
“Hoje posso acrescentar que a primeira oposição de 
classes que apareceu na história coincide com o 
desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a 
mulher, na monogamia, e que a primeira opressão de 
classe coincide com a opressão do sexo feminino 
pelo masculino”. 

Para a fé católica, porém, o casamento é 
baseado na verdade de que homens e mulheres são 
complementares, no fato biológico de que a 
reprodução depende de um homem e de uma 
mulher, e na realidade de que crianças precisam de 
um pai e de uma mãe. A família, tal como querida por 
Deus, deve ser um ambiente amoroso e gerador de 
vida. O matrimônio é o meio menos restritivo que a 
sociedade possui de assegurar o bem-estar das 
crianças. Fomentá-lo significa fortalecer a sociedade 
civil e reduzir a função do Estado. É evidente, em 
vista disso, que o sistema socialista, invocando as 
mais cândidas justificativas (como “igualdade” e 
“ just iça social”)  para exercer um domínio 
oniabrangente sobre a sociedade, encontrará nas 
famílias uma de suas principais resistências. A 
“libertação sexual” tão propalada no decorrer do 
século XX está intimamente ligada a esse ideal de 
“libertação social”, como atesta Kate Millet, em sua 
obra , que é considerada o “Manifesto Política Sexual
Femin i s ta ” :  “Enge l s ,  ass im  como  Marx , 
compreendeu o protótipo histórico e conceitual de 
todos os subsequentes sistemas de poder; de todas 
as relações econômicas opressoras e o próprio fato 
da opressão em si (…). Para que uma revolução 
sexual progredisse, seria necessária uma 
transformação social verdadeiramente radical e a 
alteração do matrimônio e da família como foram 
conhecidas através de toda história”. O colapso da  
autoridade paternal na família tende obviamente a 
aumentar a prontidão da geração vindoura em 
aceitar alterações sociais. Embora esse fato passe 
despercebido para muitas pessoas, vê-se 

claramente que as duas causas (a anarquização da 
sexualidade e a concentração de poder político nas 
mãos de partidos representantes da utopia) 
cooperam fortemente entre si. As megabilionárias 
fundações internacionais que atualmente 
patrocinam toda essa revolução de costumes ao 
redor do mundo, dividindo pessoas e centralizando 
poder, unem os dois elementos com maestria.
Na verdade, os socialistas entenderam desde o 
início a necessidade de atacar a família. Quem nos 
confirma essa realidade é o renomado historiador 
inglês Orlando Figes, professor na Universidade de 
Londres e um dos maiores especialistas em História 
da Rússia, em seu livro Sussurros: A Vida Privada na 
Rússia de Stálin: "A família era o primeiro campo de 
batalha dos bolcheviques. Nos anos 1920, eles 
tinham por artigo de fé que a 'família burguesa' era 
socialmente danosa: auto-centrada e conservadora, 
era vista como um reduto de religião, superstição, 
ignorância e preconceito; estimularia o egoísmo e o 
consumismo, oprimindo mulheres e crianças. Os 
b o l c h e v i q u e s  e s p e r a v a m  q u e  a  f a m í l i a 
desaparecesse à medida que a Rússia soviética se 
tornasse um sistema socialista pleno, no qual o 
Estado assumiria a responsabilidade por todas as 
funções domésticas básicas, fornecendo berçários, 
lavanderias e refeitórios em centros públicos e 
conjuntos habitacionais. Liberadas do trabalho 
doméstico, as mulheres estariam livres para integrar 
a força de trabalho em pé de igualdade com os 
homens. O casamento patriarcal, com sua moral 
sexual submissa, deveria morrer e ser substituído - 
assim acreditavam os radicais - por 'uniões de amor 
livre' (...). O ABC do Comunismo (1919) vislumbrava 
uma sociedade futura na qual os pais já não usariam 
o pronome 'meu/minha' para se referir aos filhos, que 
seriam criados de maneira comunitária". �

Entretanto, os caminhos do século XX fizeram a 
batalha contra a família concentrar-se no  front
cultural com mais ênfase do que na ação 
governamental imediata. Percebeu-se que a família 
era só uma das instituições da civilização ocidental 
que deveriam ruir para dar lugar a uma nova 
sociedade, como veremos a seguir. 

continua na próxima edição...
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Aconteceu no dia 23 de agosto a Celebração da 
Palavra em Ação de Graças pelo Jubileu de Ouro do 
Instituto Santa Rosa. 

Fundado em 1967, em Cabo Frio, por Elza Maria 
Santa Rosa Bernardo, mais conhecida como Tia 
Elzinha, e em 1999 no município de Armação dos 
Búzios, o Instituto Santa Rosa recebeu este nome em 
homenagem ao patriarca da família Santa Rosa, o 
primeiro farmacêutico de Cabo Frio, Alfredo Luiz de 
Santa Rosa, que muito ajudou às famílias numa época 
em que não havia facilidade de médicos em nossa 
cidade. 

Nesse mesmo dia, é festejada a padroeira da escola, 
Santa Rosa de Lima, a santa que cresceu na união com 
Cristo, na oração, na penitência e na caridade para com 
todos, sendo a primeira santa da América do Sul, 
tornando-se depois a padroeira da América Latina.

Tia Elzinha é uma mulher cristã, dedicada a família e 
às coisas de Deus. Elzinha, suas irmãs, Wanda e 
Silvinha, e seu irmão João Marcos foram criados na 
igreja  catól ica,  sempre envolvidos com as 
necessidades da igreja, participando, desde muito 
cedo, da vida paroquial e Elzinha, com apenas 12 anos, 
já fazia parte do coral que cantava nas missas. 

Na época em que Frei Euclides era Pároco em 
nossa cidade, fez o Encontro de Casais com Cristo em 
Araruama, trazendo, posteriormente, o movimento para 
Cabo Frio. Também nessa época, colaborou na criação 
da festa de Corpus Christi, com o objetivo de ajudar nas 
obras da igreja, aproveitando o grande fluxo de turistas 
que vinham visitar nossa cidade.

Junto com suas irmãs e os paroquianos, tia Elzinha 
ajudou a fundar a Escola Paroquial de São Cristovão, e 
lá, faziam sopão para os mais carentes.

Filha da saudosa Cacilda Santa Rosa, Elzinha Santa 
Rosa herdou a veia musical da mãe, organista e 
fundadora do Coral Santa Cecília e, para não fugir à 
vocação, junto com o maestro Ruy Capdeville, 
contribuiu para a criação do coral da Igreja Nossa 
Senhora da Assunção.

De temperamento alegre e festeiro, Elzinha sempre 

pequenos – tia Elzinha nunca deixou de ajudar à igreja 
com amor e dedicação. Tanto empenho fez com que, ao 
longo dos anos, o Instituto Santa Rosa se 
transformasse na "continuação da igreja", sendo 
utilizado para a realização de almoços e eventos 
religiosos. Antes da construção do Teatro Cacilda Santa 
Rosa, as festas da escola eram feitas no Campo da 
Cruzada, local onde atualmente está construída a Igreja 
Matriz Auxiliar.

Querida por todos, sejam alunos ou paroquianos, tia 
Elzinha recebeu muitos recados carinhosos no dia em 
que celebrou o Jubileu de Ouro do Instituto Santa Rosa. 
Dentre eles, destacamos os dos queridos Padre João 
Luiz e da Irmã Carolina Mureb:

“Neste dia, a graça de Deus quis vestir e coroar em 
ouro toda uma vida dedicada à formação e educação 
da juventude. Quis coroar de ouro seu trabalho, 
Elzinha, e o trabalho de sua família, professores, alunos 
e funcionários do Santa Rosa.

A alegria de vocês também é a de todos nós que 
testemunhamos a realização de tantos ideais.
Como não elevar a Deus hinos de gratidão e louvor por 
tudo que,  com a sua graça,  foi  real izado.
Hoje, aqui no retiro, na santa Missa, elevarei o cálice da 
nossa salvação em ação de graças por todos vocês.

Parabéns, Elza Maria e família! Parabéns, Instituto 
Santa Rosa!” (Padre João Luiz Franco)

“Querida Tia Elzinha Santa Rosa, 50 anos do ISR! 
Imagino o "filme" cheio de lutas, sonhos, preocupações, 
sofrimentos, alegrias e sucessos que passa em sua 
cabeça hoje. Não posso estar "aí", mas estou "aqui" 
com o coração cheio de gratidão por tudo que vivi e 
recebi de você e dos seus professores e funcionários. O 
Santa Rosa sempre foi minha segunda casa e a sala da 
diretora, um lugar muito frequentado por muitos 
motivos: aula, professor, alunos, grupo jovem, missa, 
Padre João Luiz, etc. Nesta sala, contei que tinha 
decidido ser Filha da Caridade e pedi que apoiasse 
minha mãe, pois estava indo para casa contar para ela. 
Você fez isso e muito mais! Você fez desta escola, uma 
casa de educação para a vida e para a fé, sem perder a 
seriedade no ensino e valorizando, mesmo que muitos 
estranhassem o clima de família que fazia você querer 
saber tudo que fazíamos até na rua! Tenho muito que 
agradecer. Desejo que meus amigos, seus filhos, se 
dediquem para manter o espírito desta escola. Que sua 
alegria e sentido de dever cumprido perdurem todos os 
dias de sua vida. Obrigada por tudo, Tia Elzinha Santa 
Rosa e Instituto Santa Rosa! Deus abençoe a todos!” 
(Irmã Carolina Mureb).

Concluímos nossa homenagem à tia Elzinha com 
sua oração de gratidão à sua mãe, Cacilda Santa Rosa:

“Querida Mãe!!!! A você todo o nosso agradecimento 
por tudo que a senhora nos ensinou com o seu exemplo 
de mulher dinâmica, corajosa e mulher de uma fé 
profunda e comprometida com a causa do Senhor. 
Obrigada mamãe, o seu testemunho de vida foi que nos 
impulsionou para que pudéssemos estar colhendo 
tantos frutos!!!  Os 50 anos de existência do Santa Rosa 
dedicamos a você, querida mãe - Cacilda Santa Rosa!”.

gostou de brincar no carnaval e, por isso, foi suspensa 
por Frei Ivo de participar do coral e da liturgia. Deixou o 
carnaval, mas nunca desistiu das coisas da Igreja.

Part ic ipou  da  I rmandade do  Sant íss imo 
Sacramento, da Catequese e do Movimento de 
Cursilhos de Cristandade.

Na época em que Padre João Luiz era pároco, 
contribuiu com o projeto "Nova Evangelização 2000", 
que tinha como coordenadores o saudoso Ministro da 
Eucaristia Osman Plaisant e o Conselho Pastoral. 

Junto com os paroquianos, participou da construção 
da Casa de Maria, hoje um local importante para a 
realização de diversos eventos da nossa igreja.

Com a ajuda dos paroquianos e do seu marido José 
Bernardo, mais conhecido como "Zé que não dança", 
coordenava a festa da Padroeira, Nossa Senhora da 
Assunção, vendendo rifas escondida. Como o jogo era 
proibido naquela época, foi ameaçada de prisão 
diversas vezes. Nunca deixou de ajudar nas obras da 
igreja e, muitas vezes os filhos pequenos dormiam em 
caixas de papelão durante a festa.

Elzinha começou a escola dando aulas particulares 
para alunos com dificuldades de aprendizagem e para 
os que queriam passar para o Colégio Estadual Miguel 
Couto, na varanda de sua casa, local onde hoje 
funciona o pátio do Jardim Escola Menino Jesus. Sua 
irmã Wanda já alfabetizava na varanda da casa 
também.

A procura pelas aulas aumentou e como era de se 
esperar, o espaço ficou pequeno. Empreendedora, tia 
Elzinha passou a dar aulas na casa da frente, mais 
espaçosa. Seus filhos contam que ela usava a garagem 
como sala de aula e que, inicialmente, a escola recebeu 
o nome de Curso Santa Rosa, só passando a se 
chamar Instituto Santa Rosa algum tempo depois.   

Elzinha também preparava seus alunos para a 
catequese, incentivando o pároco a procurar 
professoras católicas para as aulas. Assim, teve início 
ao curso para catequistas e as aulas de catequese. 

De sua escola, brotaram muitos frutos para a nossa 
igreja: Padre Zito, Irmã Carolina Mureb, os Padres 
gêmeos Wallace e Wellington e o Padre Antonio, entre 
outros, foram alunos do Instituto Santa Rosa. 

Mesmo com todos os seus afazeres – escola e filhos 

Deborah Campos e Laura Azevedo

Instituto Santa Rosa celebra o seu Jubileu de Ouro


