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06 de Agosto - Matriz Histórica
19h – Missa e abertura da Novena da Padroeira

A Crisma é o Pentecostes de cada Cristão

07 a 10/08 – Terça a Sexta
7h30 – Missa
19h – Missa e Novena da Padroeira

10 de Agosto
21h – Banda Groove-in

11 de Agosto – (Não haverá Missa das Crianças)
18h30 – Transladação da Imagem de N. Sra. da Assunção (da
Matriz Histórica para a Matriz Auxiliar)
19h – Missa e novena da Padroeira
20h30 – Jero e Jamantha
23h – Dom Américo

12 de Agosto – (Não haverá festejos à noite)
10h30 – Missa e novena da Padroeira
12h – Show Anilson e Banda
18h – Missa
20h – Missa

13 de Agosto (Não haverá festejos à noite)
19h – Missa e novena da Padroeira

14 de Agosto
7h30 – Missa na Matriz Auxiliar
19h – Missa e novena, seguida da coroação pelas crianças do
Catecumenato Infantil
21h – Show
23h – Show com Sandra de Sá

15 de Agosto - Dia da Padroeira
Sérgio Gonçalves
7h – Alvorada
9h – Passeio Ciclístico da Padroeira – faça sua doação de 3k de
alimentos não perecíeis. Saída da Praça Porto Rocha.
10h – Missa Solene na Matriz Auxiliar, presidida por Sua Exa.
Revma. D. Alano Maria Pena, Arcebispo Emérito de Niterói.
17h – Missa na Matriz Auxiliar
18h – Procissão luminosa da Padroeira
20h – New Bossa
22h – Show

Foto: Ana Paula
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A VOZ DO PASTOR

Carta Encíclica LAUDATO SI’ do Santo Padre
Francisco sobre o cuidado da casa comum
acabar bloqueadas na mesma
lógica globalizada. Buscar apenas
um remédio técnico para cada
problema ambiental que aparece,
é isolar coisas que, na realidade,
estão interligadas e esconder os
problemas verdadeiros e mais
profundos do sistema mundial.

Continuação da edição anterior...

Foto: Frederico Santa Rosa

110. A especialização própria da
tecnologia comporta grande
diﬁculdade para se conseguir um
olhar de conjunto. A fragmentação
do saber realiza a sua função no
momento de se obter aplicações
concretas, mas frequentemente
leva a perder o sentido da
totalidade, das relações que
existem entre as coisas, do
horizonte alargado: um sentido,
que se torna irrelevante. Isto
impede de individuar caminhos
adequados para resolver os
problemas mais complexos do
mundo atual, sobretudo os do meio
ambiente e dos pobres, que não se
podem enfrentar a partir duma
única perspectiva nem dum único
tipo de interesses. Uma ciência,
que pretenda oferecer soluções
para os grandes problemas,
deveria necessariamente ter em
conta tudo o que o conhecimento
gerou nas outras áreas do saber,
incluindo a ﬁlosoﬁa e a ética social.
Mas este é atualmente um
procedimento difícil de seguir. Por
isso também não se consegue

reconhecer verdadeiros horizontes
éticos de referência. A vida passa a
ser uma rendição às
circunstâncias condicionadas pela
técnica, entendida como o recurso
principal para interpretar a
existência. Na realidade concreta
que nos interpela, aparecem vários
sintomas que mostram o erro, tais
como a degradação ambiental, a
ansiedade, a perda do sentido da
vida e da convivência social. Assim
se demonstra uma vez mais que
«a realidade é superior à ideia».
111. A cultura ecológica não se
pode reduzir a uma série de
respostas urgentes e parciais para
os problemas que vão surgindo à
volta da degradação ambiental, do
esgotamento das reservas
naturais e da poluição. Deveria ser
um olhar diferente, um
pensamento, uma política, um
programa educativo, um estilo de
vida e uma espiritualidade que
oponham resistência ao avanço do
paradigma tecnocrático. Caso
contrário, até as melhores
iniciativas ecologistas podem

112. Todavia é possível voltar a
ampliar o olhar, e a liberdade
humana é capaz de limitar a
técnica, orientá-la e colocá-la ao
serviço doutro tipo de progresso,
mais saudável, mais humano,
mais social, mais integral. De facto
veriﬁca-se a libertação do
paradigma tecnocrático nalgumas
ocasiões. Por exemplo, quando
comunidades de pequenos
produtores optam por sistemas de
produção menos poluentes,
defendendo um modelo nãoconsumista de vida, alegria e
convivência. Ou quando a técnica
tem em vista prioritariamente
resolver os problemas concretos
dos outros, com o compromisso de
os ajudar a viver com mais
dignidade e menor sofrimento. E
ainda quando a busca criadora do
belo e a sua contemplação
conseguem superar o poder
objetivador numa espécie de
salvação que acontece na beleza e
na pessoa que a contempla. A
humanidade autêntica, que
convida a uma nova síntese,
parece habitar no meio da
civilização tecnológica de forma
quase imperceptível, como a
neblina que ﬁltra por baixo da porta
fechada. Será uma promessa
permanente que, apesar de tudo,
desabrocha como uma obstinada
resistência daquilo que é
autêntico?

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; Bênção, quinta-feira às 18h

Conﬁssões: Terças-feiras: de 15h às 17h
Quartas-feiras: de 15h às 18h
Quintas-feiras: de 10h às 12h
Sextas-feiras: de 15h às 17h30min; e às 20h
Sábados e Domingos: 30 minutos antes das Missas
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VIVENDO A FÉ

EDITORIAL

Música Sacra

Padre Marcelo Chelles Moraes

A civilização do mundo ocidental,
construção do cristianismo
Maestro Ruy Capdeville

Amados irmãos e irmãs, a Igreja é uma
comunidade de amor, que vive sua fé e
que espera um dia alcançar a realização
deﬁnitiva de sua esperança. Uma das
expressões da Igreja, se revela por meio
das comunidades paroquiais. É nelas, que
vivemos comunitariamente a nossa fé.
A Paróquia de Nossa Senhora da
Assunção tem a alegria de celebrar seus
403 anos na missão de anunciar o
Evangelho de Jesus. No dia 15 de agosto
celebramos a Padroeira de nossa
Paróquia e de nossa cidade.
A celebração da Festa da Padroeira é,
para a comunidade, um tempo forte de
escuta atenta da Palavra de Deus, e um
tempo propício para o testemunho de sua
fé; além disso, é um tempo para partilhar
nossos dons e somar nossas forças. É
tempo de encontrar os irmãos, é tempo de
saborear a vida de um modo diferente,
porque todos somos Igreja! Mas, para isso
tudo acontecer, a dedicação da
comunidade é fundamental! Por isso,
convoco a todos os paroquianos a
tomarem parte nessa nobre missão de
servir a Jesus na sua Igreja.
Que a Virgem Maria, com o título de
nossa Senhora da Assunção, rogue por
nós, agora e sempre. Amém!
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A Música, em sua história, mesmo sem ter tido tal intenção primordial,
exibe, com toda clareza, o trabalho civilizatório do nosso cristianismo. A
música é dos elementos exponenciais da civilização, reveladora desta
civilização, e esta civilização veio sendo alavancada pelo cristianismo.
O nascimento da escrita musical deu-se com Santo Ambrósio, bispo de
Milão, (viveu na segunda metade do ano 300, cerca de 350 a 400 dC). Como
já foi escrito nesta coluna algumas vezes, Ambrosius, homem de cultura e
eﬁciente administrador-governante do Império Romano, governador que era
do Norte da Península Itálica, depois, Bispo, Ambrosius mandou que os
cantos entoados pelos cristãos fossem anotados, documentados, e, assim,
nasceu a escrita musical, e, assim, podemos saber como e o que se cantava
no século IV, podemos conhecer a música mais antiga da nossa civilização.
Não é que antes do século IV o homem não cantasse; provavelmente, desde
Adão e Eva, nós cantemos, mas o COMO cantavam então, quem salvou para
nós este conhecimento foi Santo Ambrósio, no séc. IV.
A escrita musical, a seus inícios, era muito primitiva, a escrita servia para
auxílio da memorização, só conseguindo decifrá-la satisfatoriamente quem,
ao vivo, ouvia a música, isto é, a escrita musical não signiﬁcava mais que
algum lembrete. Só com os séculos, ela chegou ao atual estágio, em que, a
partir dela, um pianista, por exemplo, reproduz o que o compositor criou. Mas,
em verdade, foi com Ambrósio, que “a bola começou a rolar”. E, ainda hoje, a
escrita musical, se comparada com a escrita das línguas ocidentais, se
comparada com o alfabeto latino, o alfabeto grego, ou o alfabeto cirílico
(Rússia), a escrita musical parece, comparativamente, tosca, primitiva,
simplória. Os que a lêem é que são reﬁnados e a transcendem. Se, aos 6, 7
anos, as crianças aprendessem a ler e escrever música, este aprendizado
seria muito mais fácil que sua leitura e escrita de língua.
Marco exuberante da civilização cristã, a escrita musical, a possibilidade
de sabermos como, ao século IV, o homem cantava ! Algumas pérolas de
beleza, preservadas para a humanidade, a partir desta hora ! Deste século
IV, é, até hoje, por exemplo, preservado com toda sua força e atualidade, o
hino TE DEUM. Diz-se que Ambrósio e seu grande discípulo, Agostinho de
Hipona, Santo Agostinho, num colóquio místico, num “bate-papo” místico,
competiam os dois, em mais belamente louvar o Senhor, e sobrou-nos o Hino
que, até hoje, é entoado em momentos solenes de nossa Liturgia, que até
hoje é apropriado por grandes músicos que, em seus linguajares
diferenciados pelos séculos, suscitam as mais diferentes e belas
composições. Em nossa Paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Cabo
Frio, quando da celebração dos seus 400 anos, o Coral Rainha Assunta
entoou o TE DEUM, possivelmente, a mesma melodia criada no século IV dC.
Em Lisboa, agora em novembro de 2017, um coral extraordinário, vindo da
Cidade do Porto, deu um concerto inteiro, cantando composições polifônicas
do século XVI, em confronto com composições do século XX, todas, com os
mesmos textos “eternos” de nossa Liturgia. Em verdade, poder-se-ia dar um
concerto apresentando os mesmos textos , que haveria para eles as mais
diversas composições de cada um dos muitos séculos. Além do TE DEUM,
mais alguns exemplos de textos inspirando o largo espectro musical de 1.500
anos: as chamadas partes ﬁxas da “Missa”, especialmente a “Missa de
Requiem”, esta, também com os textos complementares; “Ave Maria”; “O
Magnum Mysterium” ( Oh, grande mistério !); “Iudas Mercator Pessimus”
(Judas, comerciante horrível); as “Antífonas Marianas”, etc, etc.
Em todos os grandes períodos históricos da Civilização, tanto na Idade
Média, na Renascença, no Barroco, no Neo-Clássico, no Romantismo, no
Modernismo, como no Pós-Modernismo (hoje em dia), para quem tem
ouvidos para ouvir, chega a mensagem da Igreja, Mãe e Mestra dos Povos,
inspirada e pródiga pedagoga universal de textos e de música. Eles nos
convidam a Deus.
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Os valores da nossa Igreja - Parte CV
José Antunes Gonçalves

Irmãos e irmãs amados (as) do Senhor.
Louvado, para sempre, seja, NOSSO
SENHOR JESUS CRISTO!
Vamos abordar, hoje, a “crise”! Crise no
mundo; crise na vida.
A “crise” no mundo, sabemos qual seja!
Estamos, diariamente, convivendo com ela, e
nem precisamos enumerá-la. Somos, por
demais sabedores! Os contratempos estão
sempre diante de nós; muitas vezes,
abalando a nossa fé.
Mas, a Palavra do Senhor nos conforta!
Nós estamos no mundo, mas, não somos do
mundo! Apenas, temos que conviver com o
que acontece no mundo. E, teremos aﬂições!
É a Palavra que nos adverte, Jesus falando
da “fé” dos discípulos e dizendo, ELE,
vencedor do mundo: (Evangelho de São João
16,33) “No mundo havereis de ter aﬂições.
Coragem! EU venci o mundo”.
Mas, meus irmãos; minhas irmãs.
Nós dizemos: mesmo num mundo de
contramão, nós devemos buscar motivos
para alegrar a vida! De vez em quando
escrevo alguma coisa, que trata qual deve ser
o nosso caminhar neste mundo.
Recentemente, escrevi: falando de um
“BARCO” em navegação.
O “barco”, diríamos: a “nossa vida”; a
“navegação” de nossa trajetória no mundo. A
“crise”: as diﬁculdades; as tempestades; os
contratempos do mundo. E, “nós”, os
“timoneiros do barco”.
Então, assim escrevi: - “A vida, por vezes se
torna sofrida, e até chegamos a desanimar.
Mas, o “barco” não para; não pode parar!
Tocamos o “barco” para frente, até, ao porto
chegar. O “timoneiro” deve ser habilidoso; por
demais cuidadoso; usando de sabedoria;
buscando a experiência adquirida no dia-adia. O tempo, sempre nos mostra, os atalhos
para uma segura navegação, usando a força
e a vontade, com amor no coração. Sabemos
que no nosso navegar encontraremos ventos
contrários, que sempre aparecem em seus
momentos e horários. O tempo escurece;
trazendo as tempestades; mas, não há
borrascas que não se vença, quando ﬁrmes
na crença. Portanto, continuemos com a
nossa navegação, segurando na “Mão de
Deus”, com ﬁrmeza na devoção. Amém? Que
bom, irmãos e irmãs! Continuemos
navegando!
Mas, falemos um pouco do passado.
Parávamos, no relato anterior, (ano 1974),
quando comentávamos sobre o “ensino
religioso” nas escolas (embora de
abrangência estadual), mas, referíamos, às
escolas da nossa cidade, conforme ali
relatávamos.
A partir do ano 1975 a 1977, nada

importante encontramos, digno de relato, a
não ser algumas visitas pastorais, rotineiras,
realizadas pelas Dignas Autoridades Eclesiais
de nossa Arquidiocese, quando, ainda nossa
Paróquia administrada por Frei Conrado
Rosback, assessorado por Frei Paulo da
Cruz, e ainda com a presença de Frei
Euclydes, este, já se despedindo de sua
missão em nossa Paróquia. Na verdade,
tudo, também, digno de relato!
Em 1978, encontramos escrito: “Posse de
Frei Matias Heidmann”, como “Pároco”,
quando assim se referia, em sua visita de
posse, Monsenhor Elídio Robaina, (Vigário
Geral da Arquidiocese), em 03.10.1978. E, no
“preâmbulo do seu relato”, assim escrito:
“Sendo nosso dever prover as Paróquias
de pastores adequados às necessidades do
rebanho a nós conﬁado, e tendo vagado a
Paróquia de Nossa Senhora da Assunção,
em Cabo Frio, nesta Arquidiocese, havemos
por bem designar pároco da mesma, o
Reverendíssimo Senhor Padre, Frei Matias
Heidmann - (OFM).
Entre outros de seus deveres como Pároco,
como escrito na “provisão”, está: “zelar pela
preservação e reta administração dos bens
materiais da Igreja e da Paróquia, de que fará,
quanto antes, um inventário meticuloso; criar
ou renovar o Conselho Paroquial com os
melhores elementos do Povo de Deus nesta
Paróquia, depois de devidamente preparados
dentro do espírito de participação eclesial
despertado pelo Concílio Vaticano II;
confeccionar os livros paroquiais segundo as
normas prescritas para esta Arquidiocese”
Lembramos, aqui, o “Conselho Paroquial”
escolhido por Frei Matias. (Pena, que, não
mencionados os nomes dos conselheiros.
Mas, lembramos, ainda, os principais); por
exemplo: Luiz Marques, como presidente,
acompanhado de Clodoaldo (vice); Elza
Maria; Juarez de Paula; Sebastião Simas;
Jose Gonçalves; Osman Plaisant; Aluízio
Ferreira; Hélcio Azevedo; Manoel Ramos;
Adelaide Christóvão; e Nilton Miranda; entre
outros, em número de 12 conselheiros.
Um detalhe, que bem lembramos: Frei
Matias chegou à nossa Paróquia com a
“fama” de um “expert” em “Escrita Contábil”.
Como uma de suas obras, lembramos: “O
segundo pavimento do Salão Paroquial”.
Obra decidida pelo Conselho Paroquial a que
nos referimos, tendo como engenheiro
responsável o próprio Presidente do
Conselho, Luiz Marques.
Assim concluímos, irmãos e irmãs, este
pequeno relato, até aqui, por falta de espaço,
mas, rogando as bênçãos dos Céus para
continuarmos contribuindo com um pouco da
história da nossa Igreja, em Cabo Frio, a que
nos propusemos relatar. DEUS, SEJA
SEMPRE LOUVADO! Amém.
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Vicentinos
II Arraiá Vicentino
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Dia de formação e investidura de
Ministros Extraordinários da Esperança,
do Vicariato Lagos, em nossa Paróquia
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Pastoral Familiar
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Inscrições abertas para o V Seminário de Comunicação

OBJETIVOS: Formar agentes qualiﬁcados; acolher
toda família a partir da realidade em que se encontra;
santiﬁcar os laços familiares; apoiar a família no seu
papel educador; promover a missão em família;
valorizar os tempos litúrgicos e datas civis; articular o
trabalho em conjunto com as outras pastorais e movimentos eclesiais;
estabelecer articulações também com forças externas à Igreja.

Segundo Encontro de Noivos

Maria Lúcia Menezes

O II Arraiá Vicentino do Conselho Particular de Araruama foi um sucesso!
Foi uma noite de festa, alegria, confraternização e muita comida boa. Tivemos
brincadeiras, correio do amor, quadrilha e sorteio de brindes.
Contamos com a presença de confrades, consócias e seus queridos familiares de
todas as conferências do no nosso CP. Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

Está frio não é mesmo?! E como é bom estarmos aquecidos no conforto de
nossos lares. Já pensou que ainda hoje muitos não possuem agasalhos e
cobertores para escapar desse frio?
Mantenha seu coração aquecido com a chama da caridade. Faça sua doação e
contribua com um inverno mais caloroso com aqueles que necessitam.
A Campanha do Agasalho é uma iniciativa dos Vicentinos - Conferência Domingo
Sávio - que atua na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, ajudando os nossos
irmãos mais carentes. A Conferência, tem o apoio de vários movimentos e pastorais
e tem como objetivo em servir a Cristo através dos pobres.
Os Vicentinos - como são conhecidos - se reúnem todos os sábados, às 18h30 na
Paróquia Nossa Senhora da Assunção.
Doações na secretaria da Paróquia Nossa Senhora Assunção aos cuidados dos
Vicentinos. Mais informações: (22) 2643-0082.

Foto: Vânia Maria

A Paróquia Nossa Senhora da
Assunção mais uma vez sediou a
Formação de Ministros Extraordinários
da Esperança do Vicariato Lagos.
Aconteceu no sábado, dia 16 de
junho, na Igreja Filial de Santa Ana, na
Vila Nova, onde foram investidos vinte
e dois MEESP e reinvestidos outros
cinco, de várias paróquias. Tratam-se
de leigos e leigas que, a partir de então,
se juntam aos mais de 100 ministros da
nossa região na tarefa de servir à
Igreja, realizando Exéquias e visitando
os lares de famílias enlutadas.
Foi um dia de muita reﬂexão, estudo
e espiritualidade, com palestras
direcionadas, tais como “O que é a
Pastoral da Esperança”, ministrada
pelo Coordenador da Pastoral da
Esperança do Vicariato Lagos, Carlos
Augusto Xavier, conhecido como Guto;
“Exéquias passo a passo”, ministrada
pelo Assessor Eclesial, Diácono Arildo
Aguiar; “Os Novíssimos”, ministrada
pelo nosso Vigário Paroquial, Padre
Marcos Vinícius Santana e, concluindo
a Formação, nosso Pároco, Padre
Marcelo Chelles, ministrou a palestra

“A Ressurreição de Cristo, causa de
nossa esperança”.
Padre Marcelo Chelles também
celebrou a Missa para os MEESP e a
comunidade de Santa Ana e, na
condição de Vigário Episcopal, fez o
Rito de Investidura e de Renovação de
Mandato.
A organização contou novamente
com o apoio de paroquianos de Nossa
Senhora da Assunção, com destaque
para Elizabeth Martins e Cintia Martins,
que prepararam e serviram o almoço e
o lanche, além de Aracy Xavier, com o
café da manhã. Os cânticos e louvores
ﬁcaram por conta de Matheus Azevedo
e os registros fotográﬁcos foram feitos
por Erick Gravital Dias e Letícia
Aparecida de Andrade. E toda a
estrutura local plenamente satisfatória,
graças ao zelo da senhora Maria Luísa
Cordeiro de Azevedo.
“No momento da dor e sofrimento
pela morte do ente querido a presença
de Jesus Ressuscitado conforta e
enche de esperança. O MEESP deve
ser essa presença amiga, fraterna e
solidária, reconfortando e acendendo
em todos a chama da fé na
ressurreição.”

Vitor Gomes

Foi realizado nos dias 30 de junho e 01 de julho, no centro Pastoral
Casa de Maria, o segundo encontro de Noivos, deste ano, em
preparação ao Matrimônio da nossa Paróquia.
O encontro, que é organizado pela Pastoral Familiar – Setor PréMatrimonial, foi vivenciado por 21 (vinte e um) casais. Durante os dois
dias do encontro os casais tiveram palestras sobre vários temas
importantes como Diálogo; O conhecimento de si mesmo; O exercício
da Sexualidade Humana; Planejamento Familiar; Amor Conjugal;
Sacramento do Matrimônio e Celebração Litúrgica do Matrimônio. As
palestras foram ministradas por casais da Pastoral Familiar, pelo
Padre Marcelo Chelles e pelo Diácono Arildo.
Além das palestras, foram apresentados vídeos aos casais
participantes, realizadas dinâmicas e orações. Foi um dia de
capacitação e oração. Que Deus abençoe a todos os noivos que em
breve receberão o Sacramento do Matrimônio e também a todos os
membros da Pastoral Familiar que trabalharam neste evento!
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

O Seminário acontece nos dias 1, 2, 3 e 4 de
outubro, no Centro de Estudos do Sumaré, e o
tema do encontro será “A Cultura da
convergência e as realidades de crise das
instituições.”
Os palestrantes são: Silvonei José Protz,
Sérgio Tapia, Koca Machado, Gerson
Camarotti, Michelle Naili e Fernando Morgado.
Os interessados poderão se inscrever pelo
telefone (21) 3916-3179, ou enviando e-mail
para:
seminariodecomunicacao@arquidiocese.org.
br, aos cuidados da Senhora Heloísa Fragoso.
A organização informa que as vagas são
limitadas, e que o investimento para a
participação é de R$ 500,00, cobrindo todas as
despesas do curso, bem como transporte até o
ponto de encontro (Seminário São José) na
chegada e na partida, hospedagem e
alimentação no Centro de Estudos.
Conhecendo os palestrantes
Silvonei José Protz: Professor de
Comunicação na Pontifícia Universidade
Gregoriana e na Pontifícia Universidade
Urbaniana. Professor no Centro Cultural da
Embaixada do Brasil junto ao Governo italiano.

Responsável pela redação em língua
portuguesa do Vatican News (Secretaria para
a Comunicação), jornalista e telecronista das
celebrações pontifícias.
Sérgio Tapia: Professor de Public Speaking
e Media Training Faculdade de Comunicação
Social e Institucional – Pontiﬁcia Università
della Santa Croce – Roma.
Koca Machado: Publicitária, Professora da
Escola Superior de Propaganda e Marketing e
Sócia executiva do Grupo Sal, empresa de
criação, planejamento e posicionamento
estratégico.
Gerson Camarotti: Jornalista, escritor e
comentarista político.
Michelle Naili: Responsável pelo
Departamento de Comunicação da Copa de
2014 e Olimpíadas de 2016, e do Futebol Sul
Americano.
Fernando Morgado: Jornalista, Professor
das Universidade FACHA e Metropolitana do
México, Escola Superior de Propaganda e
Marketing, Consultor da Federação Nacional
das Empresas de Rádio e Televisão
(FENAERT), membro da Emmys/Television
Academy.
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Notícias

Que calor!

Pastoral da

Participe da campanha do

Ar Condicionado
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: 1012330-5
CNPJ: 30.147.995/0016-65 - Paroquia Nossa Senhora da Assunção
E-mail: secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br - Tels.: 2643-0082 / 98811-7023

Contamos com sua contribuição!

Primeira quinta-feira do mês:

Exposição e Adoração

ao Santíssimo

Sacramento
Confira, abaixo, a escala
do seu Movimento ou Pastoral:
Na primeira quinta-feira do mês há a
exposição do Santíssimo após a Santa
Missa de 7h30min. A escala de
responsabilidade dos Movimentos e
Pastorais nesses dias é a seguinte:
De 8h30min às 9h30min – Pastoral
da Sobriedade, Apostolado da Oração;
De 9h30min às 10h30min – Infância
Missionária, Coroinhas, Coral Cantai
Louvores, Garra, Equipes de Nossa
Senhora, Equipes de Canto Litúrgico,
Coral Rainha Assunta; De 10h30min às
11h30min – Terço dos Homens e Grupo
Santa Monica; De 11h30min às
12h30min – Pastoral do Dízimo e
Pastoral da AIDS; De 12h30min às

13h30min – Pastoral da Esperança e
Legião de Maria; De 13h30min às
14h30min – Pastoral Familiar e Pastoral
da Saúde; De 14h30min às 15h30min –
Encontro de Casais com Cristo e
Vicentinos; De 15h30min às 16h30min
– Setor Juventude (todos), Pastoral do
Catecumenato e Pastoral do
Dispensário; De 16h30min às
17h30min – Pastoral do Batismo e
MCC; De 17h30min às 18h30min –
RCC, Acólitos, Mordomos do Espírito
Santo, Pastoral da Catequese,
SEMEAR, PASCOM, Equipes de
Liturgia, Pastoral da Terceira Idade e
Irmandade do Santíssimo Sacramento.

Na Capela de Santa Izabel há
celebração da Missa de segunda-feira
a sábado às 9h30min; Missa com
bênção e unção dos enfermos no
primeiro Sábado de cada mês; Missa
com bênção das Rosas, dia 4 de cada
mês, ou dia 3, caso dia 4 seja domingo.
Solicitamos às pessoas
interessadas em receberem a unção,
que por favor, cheguem um pouco mais
cedo e falem com os agentes da

Notícias

Saúde
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VIVENDO A FÉ

Solenidade de São Pedro e São Paulo, dois apóstolos, duas colunas da Igreja

Pastoral da Saúde.
Podem receber a unção dos
enfermos as pessoas enfermas com
doenças graves, as que irão fazer
cirurgias de risco e idosos a partir de
setenta e cinco anos, ressaltando que
estes deverão ter conﬁssão recente.
Ainda precisamos de voluntários
para a PASTORAL DA SAÚDE. Venha
participar das visitas hospitalares e
domiciliares aos doentes. Reuniões
nos segundos sábados do mês na
Capela de Sant’Anna, na Vila Nova.
Contato: Regina - (22) 99827-9623

Pastoral do

Dízimo

Ofertar para Deus é uma forma de
agradecer por tudo que ele tem feito. Deus é
o dono de todo sustento e é ele que nos dá
tudo que precisamos para viver. Ofertar e
dizimar é reconhecer que o sustento vem de
Deus e que conﬁamos nele.
Notícias

Pastoral do

Batismo
INSCRIÇÃO:
terça-feira – 09h às 12h.
Á tarde: 14h às 17h.
(No salão Social atrás da Igreja Matriz Histórica).

EXIGÊNCIAS DA IGREJA:
Cópia da certidão de nascimento da criança;
Comprovante de residência dos pais; (pais sejam católicos, batizados).
Documentos dos padrinhos RG se solteiros, casados certidão de
casamento no religioso; padrinhos sejam católicos, batizados,
CRISMADOS (pelo menos um dos padrinhos) e que, possam assumir a
responsabilidade de educadores da fé da criança.
Caso a criança resida fora do território da nossa Paróquia, a preparação
para o Batismo deverá ser feita na Paróquia onde resida apresentar o
certiﬁcado do curso e a autorização do Pároco junto com os documentos.
O Batizado só será marcado mediante a entrega de todos os
documentos e curso preparatório para o Batismo; (na nossa Paróquia são
dois dias de Curso).
Taxa para o Curso: R$ 10,00
“Pois, se por um lado, os Pais são um dom de Deus, para a criança;
os Padrinhos, por outros, devem merecer cuidadosa atenção na
escolha. Junto com os pais, eles serão auxiliadores e modelos na
educação da Fé”.
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Transcrição da homilia do Padre Marcos
na Solenidade de São Pedro e São Paulo
“Por isso que eu te digo que tu és Pedro e sobre
esta Pedra construirei a minha Igreja, e o poder do
inferno nunca poderá vencê-la”. Reverendíssimo
Diácono, caríssimos acólitos, queridos ministros e
coroinhas, meus irmãos e minhas irmãs aqui
presentes, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, (a
assembleia responde: Para sempre seja louvado!).
Solenidade de São Pedro e de São Paulo, dois
apóstolos, duas colunas da Igreja. Pedro, o primeiro
na lista dos apóstolos. Pedro, o chefe dos apóstolos.
Pedro, de pescador de peixes, o Senhor o transforma
em pescador de homens. Pedro, que deixa tudo para
seguir Nosso Senhor, como ele mesmo fala: Senhor,
nós deixamos tudo para te seguir. Pedro deixa o seu
barco na praia para seguir Aquele que é o timoneiro e
guia o leme da nossa vida. Pedro, que signiﬁca, Pedra!
Pedra visível da Pedra Angular que é Cristo! Por isso
eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta Pedra construirei
a minha Igreja; singular, não é plural: “A minha Igreja”!
É uma só! Não “as minhas Igrejas”! Jesus só fundou
uma! A minha Igreja, una, santa, católica e apostólica!
As quatro notas da Igreja de Cristo. Pedro, que três
vezes nega Jesus por medo de ser morto pelos
Judeus, mas depois, por três vezes também, professa
o amor a nosso Senhor: Senhor, tu sabes tudo, tu
sabes que eu te amo! Este homem, que morre de
cabeça para baixo, cruciﬁcado: Não sou signo de
morrer como meu Senhor. E morre cruciﬁcado, de
cabeça para baixo, em Roma.
Paulo, de perseguidor passa a ser perseguido. Ele
se converte no encontro com Jesus, no caminho de
Damasco. Nunca mais Paulo foi o mesmo. Aquele
encontro com Jesus no caminho de Damasco mudou
a vida de Paulo totalmente, porque o encontro com o
Senhor muda a nossa vida. Mudou a vida de Pedro,

mudou a vida de Paulo. Paulo, este homem que
escreve de maneira bela, em suas treze cartas que
encontramos nas sagradas escrituras e nós nos
encantamos com os escritos paulinos: Para mim, viver
é Cristo, morrer é lucro (Filipenses 1); Tudo posso
naquele que me fortalece (ﬁlipenses 4); Essa minha
vida presente, que eu vivo na carne, eu a vivo na fé do
ﬁlho de Deus, que me amou e se entregou por mim
(Galatas 2); E tudo sofro por amor do meu Senhor (2º
Coríntios 12); Esse dois homens que professaram a fé
e que viveram aquilo que pregaram. Viveram o que
pregaram e viram também o que pregaram. Paulo, que
morre decapitado, também em Roma.
Por isso que as imagens de São Pedro e São Paulo
são bem ilustrativas, Pedro segurando a chave, como
nós ouvimos hoje no Evangelho: Eu te darei as chaves
do Reino dos Céus. Chave que é símbolo do poder,
mas poder em Cristo signiﬁca serviço. Não é para
mandar em ninguém, é para servir melhor. Por isso,
Pedro, conﬁrma teus irmãos; apascenta as minhas
ovelhas; apascenta os meus cordeiros (Lucas 22 e
João 21). É Pedro que nos garante a unidade da
Igreja. É Pedro que professa a fé da Igreja: Tu és o
Messias, o ﬁlho do Deus vivo! Pedro professa a fé.
Paulo propaga essa fé. Pedro, apóstolo dos Judeus.
Paulo, apóstolo dos gentios das nações. E a fé da
Igreja é a fé de Pedro, de Paulo e dos apóstolos,
porque a nossa Igreja é apostólica. Na primeira leitura
nós ouvimos Pedro sendo preso por ordem de
Herodes, que já havia mandado matar Tiago, irmão de
João, o primeiro dos doze apóstolos que foi morto.
Pedro também seria morto, como Tiago, mas a Igreja
ora pelo seu chefe, e nós também devemos rezar pelo
sucessor de Pedro, que é o Papa Francisco, a
sucessão apostólica. Quem sucede Pedro? Lino.
Quem sucede Lino? Anacleto. Quem sucede
Anacleto? Clemente... A sucessão apostólica durante
os vinte e um séculos da Igreja, até chegar ao Papa

Francisco. O nosso Pedro de hoje, por quem devemos
rezar, como a Igreja, nós ouvimos na primeira leitura,
rezava por Pedro, a Pedra visível da Pedra Angular,
que é Cristo. Pedro foi salvo das mãos de Herodes
pelo Anjo, porque a Igreja estava em oração. Há quatro
características das primeiras comunidades Cristãs
que encontramos nos Atos dos Apóstolos: Eles
perseveravam na Oração (como vimos na primeira
leitura); na fração do pão, a Eucaristia; na Comunhão
Fraterna, ninguém passava necessidade, porque os
Cristãos tinham tudo em comum; e na doutrina dos
Apóstolos. Que nós também possamos rezar pelo
nosso Santo Padre, como a cada Santa Missa a gente
recorda isso, na oração Eucarística. E nas nossas
orações, como ele sempre pede: Rezem por mim.
Paulo, pressentindo que já chegava o momento de
partir dessa Terra, ele escreve à Timóteo: Timóteo,
quanto à mim, eu já estou para ser derramado em
sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida.
Combati o bom combate, completei a corrida, guardei
a fé. Agora, está reservada para mim a coroa da
justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia,
não somente para mim, mas também para todos os
que esperam com amor a Sua manifestação gloriosa.
O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, por
isso, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, em
Cesaréia de Felipe, com ouvimos no Evangelho, Ele
pergunta aos discípulos, o que as pessoas falavam a
respeito Dele? E os discípulos responderam: Olha
Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, Geremias,
um dos profetas... mas, depois, Ele pergunta – e
vocês, o que dizem a meu respeito? Aí, eles não
respondem. É Pedro quem responde em nome da
Igreja: Tu és o Messias, o Filho do Deus Pai. Pedro
aﬁrma a divindade de Jesus, o Filho de Deus, e Jesus
aﬁrma a dignidade de Pedro: Tu és Pedro e sobre esta
Pedra construirei a minha Igreja. Única Igreja. E Nosso
Senhor nos faz uma promessa: As portas do inferno
nunca prevalecerão contra a Igreja. Vinte e um séculos
de Cristianismo. Vinte e um séculos de Igreja Católica.
E quando estudamos a história da Igreja vemos luzes
e sombras, mas a Igreja permanece ﬁrme porque a
Cabeça da Igreja é Cristo e nós somos os seus
membros, o Corpo de Cristo e Ele é quem guia o leme
da Igreja. É Ele quem guia a barca, mas coloca um
visivelmente, Pedro, à frente da Igreja. Que hoje,
possamos pedira a intercessão desses dois grandes
Santos, que testemunharam com a sua vida até o
derramamento de sangue, a sua fé, o seu amor, a sua
esperança em nosso Senhor. Que eles intercedam por
nós para que também possamos ser testemunhas
desse Cristo, como Pedro e como Paulo, na fé e no
amor a esse Senhor que tanto nos ama, esse Senhor
que caminha conosco e como Paulo disse: Ele esteve
ao meu lado, me deu forças, me livrou da boca do leão,
ou seja, da morte. Que eles intercedam por nós! Que
sejamos esses homens e mulheres apaixonados por
Jesus Cristo, assim como Pedro e assim como Paulo.
♫♪ “Eu conﬁo em Nosso Senhor / com fé,
esperança e amor / Eu conﬁo em Nosso Senhor / com
fé, esperança e amor”. ♪♫
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Pastoral da Catequese
Festa Junina

Carlos Alberto Assis
A Catequese juntamente com as
Equipes de Nossa Senhora da
Paróquia Nossa Senhora da Assunção,
promoveram no sábado, 16 de junho, a
tradicional Festa Junina da Catequese
na Casa de Maria.
Este trabalho em conjunto é uma

A Pastoral da Catequese contou
com a grande alegria e dedicação dos
catequistas para que a barraca de
doces típicos, contasse com grande
variedade e o que há de melhor dessas
guloseimas, e agradece, em especial
aos pais dos catequizandos, que
colaboraram com doces e prendas para
enorme sucesso da Festa Junina.
Também a barraca de pescaria, bem
como a animação e organização da
quadrilha coube à Catequese.

forma das famílias estarem mais
próximas e assim vivenciarem o
verdadeiro sentido da Pastoral de
Conjunto.
Na programação da noite de
sábado, houve muita alegria,
brincadeiras, pescaria, quadrilhas e
casamento da roça.

O casais do movimento das Equipes
de Nossa Senhora, como de hábito,
ﬁcaram responsáveis pela barraca que
serviu deliciosos e salsichão, além da
barraca de refrigerantes. Ficou sob a
responsabilidade dos casais das ENS a
limpeza e arrumação do Centro
Pastoral Casa de Maria, durante e após
a realização do evento. A chuva caiu
forte naquela noite, mas não diminuiu
nem um pouco a animação da Festa
Junina.

Notícias

Catecumenato

Bispo Auxiliar, Dom Luiz Antonio
celebra a Crisma dos catecúmenos

Rodolfo Bartholomeu

No dia 22 de junho deste ano,
aconteceu na Paróquia de Nossa
Senhora da Assunção, a Celebração
Eucarística presidida por V. Exª.
Revma. Dom Luiz Antônio Ricci, na
qual foi ministrado pelo mesmo, o
Sacramento da Crisma aos
catecúmenos reunidos naquela
celebração.
O Catecismo da Igreja, documento
oﬁcial da doutrina Católica, ensina
que a Crisma pertence, de igual modo
com o batismo e a Eucaristia, aos três
sacramentos da iniciação à vida
Cristã. Nesse Sacramento, vemos
presente tal como aconteceu no dia
de Pentecostes, o Espírito Santo que
desceu sobre Maria e os discípulos,
então reunidos no cenáculo. Assim
como neles, o Paráclito desce sobre a
vida de cada batizado que pede à
Igreja esse Dom. De modo geral, a
Crisma traz para o ﬁel, o
encorajamento e a fortaleza
necessária para uma vida de
verdadeiro testemunho cristão.
Ta m b é m c o n h e c i d o c o m o
Conﬁrmação, o Sacramento conﬁrma
e reforça a graça recebida no batismo.
O óleo do Crisma é consagrado na
manhã da Quinta-feira Santa. O Bispo
o consagra para ser utilizado no
batismo, na conﬁrmação, na
ordenação dos sacerdotes e dos
bispos e na consagração dos altares

e dos sinos. O óleo representa a
alegria, a força e a saúde. Quem é
ungido com o Crisma deve difundir o
bom perfume de Cristo (cf. II Cor
2,15).
Os catecúmenos desse ano de
2018 passaram por um período de
aprofundamento na doutrina
Católica, que durou
aproximadamente um ano. Agora as
portas do cenáculo são abertas, e
suas vidas devem ser, assim como
em Pentecostes, um sinal vivo da
Força inspiradora dos dons do
Espírito Santo. São agora chamados
a participar mais ativamente da Igreja
em saída! O povo de Deus que
anuncia sem medo seu Evangelho
que cura e dá força, que salva e dá
coragem, que liberta e conduz a vida
eterna!

Inscrições abertas
para o Catecumenato
No próximo dia 27 de julho, terá
início o catecumenato das novas
turmas 2018/2019, aos domingos,
pela manhã, ou nas quintas-feiras à
noite. Os documentos necessários
para a inscrição são os seguintes:
certidão de nascimento; certidão de
casamento; cópia da certidão de
Batismo para avaliação; RG; caso ser
casado na igreja, apresentar a
certidão ou a lembrança de
casamento que comprove o
casamento religioso; 2 fotos 3x4; taxa
de R$ 40,00.
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MCC

Cursilho Feminino do Setor Cabo Frio

Laura Azevedo

Peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida

No dia 30 de junho, mais de seis mil cursilhistas de todo o Brasil se
encontraram no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São
Paulo. O evento contou com a participação do Grupo Executivo
Diocesano de Niterói e seus diversos setores.
Cursilhistas de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Iguaba Grande também
estiveram presentes nesse momento único de fé e união. Durante todo
o dia, caravanas das mais diversas regiões do Brasil participaram das
atividades programadas para comemorar o encontro. A celebração
eucarística foi presidida por Dom Orlando, Arcebispo de Aparecida.
Para Selma Moraes, coordenadora do MCC Setor Cabo Frio, a
peregrinação foi uma demonstração de fé, amor e união. “Vivenciamos
momentos únicos no Santuário, que ﬁcarão guardados para sempre
em nossos corações!”.

Notícias

EAC

E nos dias 06, 07 e 08 de julho foi realizado,
no Centro Pastoral Casa de Maria, o 238º
Cursilho Feminino do Setor Cabo Frio. Trinta e
quatro novas cursilhistas, após dois dias de
retiro, estão fazendo parte da família Decolores.
O Cursilho é um movimento da Igreja
Católica, surgido na Espanha, no pós-guerra,
em 1948, e foi trazido para o Brasil em 1962.
Hoje, está presente em todo o mundo. O
Cursilho já mudou e continua mudando a vida
de muitas pessoas, que passam a se conhecer
melhor, a levar a mensagem do Evangelho aos

seus ambientes, valorizando e defendendo a
nossa Igreja e, principalmente, percebendo a
presença de Jesus nos Sacramentos e nas
suas vidas.
Durante dois dias, aprendemos mais sobre a
igreja e temos a oportunidade de nos tornarmos
cristãos melhores e mais comprometidos. O
cursilho permite, a quem se entrega
verdadeiramente, uma experiência marcante
com Jesus Cristo.
Para entender o cursilho, o melhor é vivê-lo!
Faça parte da FAMÍLIA DECOLORES!

Vem aí o X EAC Cabo Frio!
O EAC Cabo Frio está trabalhando duro e
vivendo um tempo forte de Graça, em
preparação para promover um novo encontro
de Adolescentes com Cristo no ﬁnal de
semana dos dias 28 e 29 de julho.
Tudo está sendo preparado com muita
dedicação e carinho para que um novo grupo
de adolescentes de treze a dezessete anos,
tenha o coração incendiado pelo amor de
Cristo e pelo “Sim” de Maria, e desfrutem da
alegria em ser de Deus! O lema do X EAC
Cabo Frio: “Não fostes vós que me
escolhestes, mas eu vos escolhi” (Jo 15,16). A

Santa padroeira será Santa Teresinha do
Menino Jesus.
É tempo de trabalho, mas também de muita
adoração, orações e eventos nos quais a
comunidade paroquial contribui
ﬁnanceiramente para a realização do EAC,
porque, por exemplo, somando-se
encontreiros, encontristas e adultos, é
necessário prover alimentação para mais de
300 pessoas envolvidas nos dias do encontro.
Vamos acolher esses jovens na Missa de
Domingo, dia 29, às 20h, que marca o
encerramento do X EAC Cabo Frio.

10

junho de 2018

VIVENDO A FÉ
“Amar e servir com alegria”. Esse deve
ser o sentimento de todas as pessoas que
aceitam contribuir com seus dons para as
mais diversas pastorais da Igreja católica.

As Pastorais Sociais da Arquidiocese de Niterói são: Carcerária, Criança, População em Situação
de Rua, AIDS, Saúde, Sobriedade, Pobres e Pastoral Social da Igreja, com atendimentos de vários
proﬁssionais, cursos, e o movimento da Obra do Berço.
As Pastorais Sociais testemunham o serviço da Caridade na sociedade, através de ações sóciotransformadoras, inspiradas pela caridade cristã, como lembra Bento XVI, na Encíclica Deus caritas
Est. Presentes no mundo, e muitas vezes em situação de fronteira social, as Pastorais são parceiras
das diversas organizações da sociedade, especialmente dos movimentos populares, na luta pela
justiça e pelo bem comum. Precisam, por isto, de formação metodológica e política, para que essa
ação em conjunto seja uma presença aberta ao diálogo, à construção coletiva e à prática da
democracia participativa. Evangelizadores pela palavra, vivem o desaﬁo de serem fermento, sal e luz
nas relações e nas estruturas da sociedade humana.

Notícias

Jovens
Sarados

IV Maranathá Cabo Frio

Cristina Batista

Dia 21 de julho, foi um dia de formação,
espiritualidade e partilha para mais de 250
agentes que se ﬁzeram presentes na
Paróquia de Nossa Senhora das Neves, em
São Gonçalo, para o 1º Encontro das
Pastorais Sociais da Arquidiocese de Niterói.
O Arcebispo de Niterói, Dom José Francisco,
abriu o evento. Após a abertura, foram feitas
reﬂexões, pelos Padres Marcelo José, João
Nascimento e Diácono Mussolini.
O Bispo Auxiliar de Niterói, Dom Luiz Ricci,
fez uma palestra sobre a Doutrina Social,
abordando a missão caritativa, à luz do

Magistério. No encontro, os presentes
puderam participar de oﬁcinas formativas,
que capacitaram para atuação na defesa
dos direitos.
Segundo a organização, o evento teve como
objetivo promover a unidade, a formação e a
ação conjunta dos diversos serviços de
promoção humana e transformação social
da Igreja local.
Foram tomadas algumas deliberações,
entre as quais, a eleição de Raphael Costa,
como leigo coordenador geral das Pastorais
Sociais, e encaminhadas propostas de ação
para a Dimensão sóciotransformadora da
Arquidiocese.
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AGENDA DAS COMUNIDADES:
Comunidade Santa Clara - Bairro Jacaré
Missas: 1º e 2º sábados do mês, às 18h; 4º domingo do
mês, às 10h30min.
Adoração ao Santíssimo: segundas-feiras, às
19h30min.
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min.
Comunidade Santa Izabel - Hospital
Missas: De segunda à Sábado às 9h30min.
Celebração da Palavra: segundas-feiras, às 19h30min.
Legião de Maria: segundas-feiras, às 16h.
Distribuição de Cestas Básicas: 2ª segunda-feira do
mês.

O 1º Encontro Arquidiocesano das Pastorais Sociais

João Dias

junho de 2018

Nos dias 8, 9 e 10 de junho, aconteceu na Casa de Maria, o IV
Maranathá Cabo Frio. O Maranathá é um retiro de conversão
realizado pelos Jovens Sarados, onde os jovens podem ter uma
experiência sobrenatural com Deus. As pregações do retiro levam
os participantes a um profundo exame de consciência, sendo
chamados a viverem um novo estilo de vida, a serem testemunhas
de que é possível ser jovem, sem deixar de ser de Deus. Viver
intensamente a juventude, sem drogas, baladas, sexualidade
desregrada e tudo mais que os afastam de Deus; da Igreja de Cristo.
“O Maranathá foi uma experiência linda, pensei que seria mais
um retiro, mas fui surpreendida. Me permitir viver cada momento e
com certeza nunca vou esquecer. Pude sentir o quanto Deus nos
ama e o que ele pode realizar em nossas vidas. É lindo ver a loucura
de vocês pelas almas.” – disse Joyce da Silva, uma das retirantes.
Maranthá é uma expressão aramaica que signiﬁca: "Nosso
Senhor vem."1Cor 16,23.
Portanto, é preciso estarmos preparados para a vinda do Senhor
que é iminente. 1Cor 9,16
Essa é a missão dos Jovens Sarados, resgatar a juventude
marginalizada, salvar almas jovens para Deus, evangelizar, sendo
instrumento para que aconteça o batismo no Espírito Santo. Formar
os jovens para que assumam, como cristãos, um novo modo de
viver o dia a dia.
“Parecia-me que mil vidas daria eu, para a salvação de uma só
alma, das muitas que se perdem” (Santa Teresa D'Ávila).

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. Foto: Vânia Maria
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.

Notícias

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
Local:
do mês, às 10h30min.
Casa de Mariaàs
Celebração da Palavra: segundas-feiras,
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.

Convidamos você a participar de um dos
nossos grupos de oração, que se reúnem,
semanalmente, na Igreja Matriz e nas
Capelas:
SANTA CLARA - Capela de Santa Clara, Jacaré - 4ª
feira às 19h30min;
AMOR DIVINO - Capela de São José, Peró - 4ª feira
às 19h30min;

RCC
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ECC

Ícone do 17º Congresso do ECC é
recebido em nossa Paróquia

O Encontrão

junho de 2018

Notícias

Capela
de
São Pedro
Festa
do
Santo Padroeiro

No dia 28 de junho foi realizado o Encontrão do ECC,
o último antes do XLII Encontro de Casais com Cristo da
Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, e teve como
palestrante o Vigário Paroquial, o Padre Marcos, que
dissertou sobre o serviço e a humildade em servir.
Na entrada, foi realizada uma oﬁcina onde todos os
participantes passaram por uma porta estreita,
semelhante à entrada da Basílica da Natividade, em
Belém, a 10 Km de Jerusalém. Nessa experiência, onde
foi preciso curvar-se para entrar, representou a atitude
da humildade. A pequena porta nos lembra como foi o
nascimento de Jesus, que humildemente veio para
servir, e não para ser servido.
Ao ﬁnal, foi feita uma pequena cerimônia de Lava
Pés, em que todos puderam participar do rito, que nos
ensina a sermos mais humildes, lembrando da palavra
do Mestre: “Porque eu vos dei o exemplo, para que,
como eu vos ﬁz, façais vós também” (João 13:15).
Ainda foi promovido entre os integrantes dos Círculos
do ECC, um Gesto de Amor Concreto com doação de
leite para o Lar da Cidinha.

No dia 10 de junho, ícone do 17° Congresso do ECC
chegou em nossa Paróquia, e durante toda a semana
alguns casais de nossa comunidade se revezaram em
orações pelo êxito do Congresso, para que o ECC
continue sendo o anúncio da Boa Nova de Jesus, e pela
santiﬁcação das famílias.
No dia 17 de junho, o ícone seguiu em peregrinação
para a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Arraial do
Cabo.
Peçamos ao Santíssimo Salvador, padroeiro da
Diocese de Campos dos Goitacazes, sede do Congresso
que acontece nos dias 20, 21 e 22 de julho, para que
nossas famílias sejam cada vez mais promotoras da
verdadeira paz.

Participe do Baile da Primavera
do Encontro de Casais com Cristo

Inscrições abertas para o 42º ECC
Estão abertas as inscrições para o 42º ECC – Encontro
de Casais com Cristo da Paróquia de Nossa Senhora da
Assunção, que será realizado nos dias 19, 20 e 21 de
outubro de 2018.
Podem vivenciar o ECC todos os casais que são
casados na Igreja, e aqueles que não são casados na
Igreja, mas que não possuem impedimento para
receberem o Sacramento do Matrimônio.
As ﬁchas de inscrição podem ser preenchidas na
Secretaria da Igreja ou com Casais participantes do ECC.

O Encontro de Casais com Cristo da Paróquia de
Nossa Senhora da Assunção realizará no dia 29 de
setembro, no Clube Costa Azul, a partir das 21h, o
tradicional Baile da Primavera. Os convites de mesa com
04 lugares podem ser adquiridos com a Coordenação do
ECC ou na Secretaria da Igreja ao preço de R$60,00.

Nos dias 25, 26 e 27 de junho a
Comunidade da Capela de São Pedro, na
Gamboa, esteve reunida em oração para o
Tríduo de São Pedro, sempre seguido de
Celebração da Palavra.
No dia 28 de junho houve procissão
pelas ruas do bairro às 18h, seguida da
Santa Missa na Capela, às 19h.
A festa externa aconteceu nos dias 27 e
28 de junho, após as celebrações litúrgicas,
e contou com as tradicionais barraquinhas
com deliciosas comidas típicas, além de
shows com música ao vivo. Uma linda festa
para o santo padroeiro.

junho de 2018
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O XII Encontro Internacional das Equipes de Nossa Senhora, em Fátima, Portugal
Irmanados no ideal de que todos os casais equipistas,
pelo poder da oração, estarão também presentes ao
encontro que reunirá nove mil cristãos, em Fátima, são
todos peregrinos e estão unidos em oração para que este
grandioso encontro frutiﬁque em favor do sacramento do
matrimônio.
O casal Vera e José Renato Luciani, responsáveis
pelas inscrições dos três mil e duzentos brasileiros que
estarão presentes ao evento, deu o seguinte depoimento
à revista Carta Mensal nº 579, do movimento das ENS:
“Turistas em busca de sensações? Não. Mas
peregrinos em busca de Deus.” Pe. Caffarel, CM 1959-9.
Caros peregrinos. Estamos responsáveis pelas
inscrições dos três mil e duzentos brasileiros que estarão
ﬁsicamente presentes ao XII Encontro Internacional em
Fátima, Portugal, de 16 a 21 de julho de 2018, e crescendo
no espírito peregrino com o Estudo do Tema “A Missão do
Amor”.
Consultando o site das ENS, no arquivo da Carta
Mensal. Conhecemos a história das peregrinações e
Encontros Internacionais e a participação do Brasil.
Destacamos alguns trechos da Cata Mensal 1959-5, da
O Setor Lagos da Região Rio IV, Província Leste, da
primeira peregrinação das ENE de caráter internacional,
Super-Região Brasil do Movimento das Equipes de Nossa
em Roma: “A peregrinação é do Movimento... somos
Senhora estará representada ﬁsicamente por cinco casais,
todos nós que iremos participar deste grande elã comum e
que receberam a bênção de envio do Padre Marcelo,
das graças que o Senhor reserva àqueles que o procuram
Conselheiro Espiritual do Setor, antes de embarcarem
desse modo”. Compreendemos que por ser uma iniciativa
rumo ao XII Encontro Internacional das ENS, que
coletiva, todos os que ﬁcam são peregrinos como aqueles
acontecerá de 16 a 21 de julho de 2018, em Fátima,
que foram. Somos todos chamados a assumir o espírito
Portugal, crescendo no espírito peregrino com o Estudo do
peregrino: romper a rotina, caminhar com outro, acolher
Tema: “A Missão do Amor”.
suas alegrias e suas dores e oferecer a Deus e comunicar
com alegria o Senhor
Ressuscitado.
Destacamos ainda: “É
o Movimento todo que se
movimentou, uns poucos
receberam a incumbência
de serem os delegados
dos demais... O auxílio
mútuo permitiu a viagem
de alguns... E estes ao
partirem levaram consigo
as preces, as súplicas, os
anseios e as ações de
graças daqueles que
ﬁcaram. Testemunhamos
o empenho dos
aproximadamente oito mil
equipistas que ﬁzeram
inscrição para três mil e
duzentas participações
Acima, os casais equipistas Marizeth e Chico; Jane e Jânio; Tereza e Reizinho; Wanda
do Brasil: pagar os
e Roberto; e Fátima e José Carlos, com o Padre Marcelo para a Bênção de envio.

boletos, e-mails, telefonemas e aguardar na lista de
espera. Solidarizamo-nos com aqueles que cancelaram a
inscrição por diferentes motivos.
CM 1959-7/8, um trecho da mensagem de três casais
brasileiros, entre eles Nancy e Pedro Moncau, enviados
como delegados das primeiras equipes do Brasil. “Foi em
nome de vocês todos – vocês para isso nos tinham dado
poderes – que aﬁrmamos solenemente, ao mesmo tempo
que os mil casais da Peregrinação, a nossa fé no
Sacramento do Matrimônio, a nossa ﬁrme disposição de
envidar todos os esforços para levar a tantos casais que
ignoram em nosso país a grandeza do Sacramento do
Matrimônio... Mas também trazemos, particularmente, a
decisão – também tomada em nome de vocês – de
trabalhar com energia, com dedicação, com ardor, para
tornar conhecida das famílias brasileiras a vida cristã do lar.
Somente quando esta decisão for também de vocês, só
então nos consideraremos desincumbidos da missão que
nos foi confada”.
Tivemos duas participações em Encontros
Internacionais. A primeira em Fátima, 1994. Éramos Casal
Regional, recebemos uma cota de solidariedade da
coordenação internacional, a ERI. Vivemos a preparação
Convidados às Bodas de Caná e experimentamos uma
conversão na convivência com casais e conselheiros de
culturas tão diferentes. Guardamos o testemunho de um
casal equipista africano que vivia a monogamia no meio da
cultura da poligamia. Foi dádiva de Deus cada dia vivido
em Fátima Ainda hoje estamos em missão conscientes de
que somos todos convidados às Bodas de Caná. A
segunda em Santiago de Compostela, 2000. Fomos
enviados numa bonita cerimônia, recebemos envelopes
para serem lidos a cada dia, com mensagens e pedidos de
orações do Setor. Vivemos a indescritível experiência de
estar tão distante ﬁsicamente e ao mesmo tempo tão
próximo dos irmãos que ﬁcaram em oração no Brasil.
No entanto, com os afazeres diários corremos o risco de
não captar o espírito peregrino. Deixar passar o Kairós,
tempo de Deus em nossa vida. Aproveitamos as
orientações das ENS quanto à reza do Rosário, do Tema
de Estudo, das iniciativas da nossa equipe e programações
do Setor, visitemos o site oﬁcial do encontro
end.fátima2018.pt para acompanhar as transmissões ao
vivo.
Que a motivação maior para atravessar o Atlântico seja
o espírito de peregrinação. Que sejamos dignos
representantes dos primeiros casais peregrinos brasileiros
em Roma. Que a nossa participação seja efetiva e
frutuosa, porque hoje, como ontem, grande parte dos
casais, sem exclusão dos equipistas, tem necessidades de
serem ajudados com as graças do matrimônio cristão. Que
caminhemos com Maria, a Senhora de Fátima, peregrina
na fé.
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I Kairós de Cura e Libertação do Vicariato Lagos
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Pascom O aniversário natalício dos nossos sacerdotes

Confira a nova programação:

Precisamos de Introdutores
Estamos batendo à porta do seu coração
Todos os anos a Catequese da Nossa Paróquia tem
cerca de 400 (quatrocentas) crianças, e temos um bonito
trabalho que chamamos de Introdutores, que são adultos
que acompanham essas crianças durante os 3 (três) anos
da Catequese, sendo que uma vez por mês, em nome da
Igreja, ele vai visitar a casa daquela criança, para fazer uma
celebração já preparada pelo padre, levando a palavra de
Deus e a bênção àquela casa.
Estamos batendo à porta do seu coração!
Venha você também ser um Introdutor e participe desta
linda obra de evangelização! Inscrições na Secretaria da
Igreja.

Inscrições para o Catecumenato
Encontram-se abertas as inscrições para o
Catecumenato, que é a preparação para a primeira
comunhão, batizado e crisma, de jovens e adultos.
Lembramos, sobretudo aos adultos, e quem ainda não é
crismado, que pelas novas regras para ser padrinho ou
madrinha de batizado ou de crisma, só poderá se tiver
batizado, primeira comunhão e crisma.

Inscrições abertas para participar
do 42º Encontro de Casais com Cristo
Em nossa Paróquia, acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de
outubro o 42º Encontro de Casais com Cristo, e as ﬁchas de
inscrição para esse encontro estarão disponíveis na
Secretaria da Igreja durante todo o mês de julho.
O Padre Marcelo informa que fazer a inscrição não
signiﬁca garantia de fazer o encontro, porque graças da
Deus, em nossa paróquia sempre temos mais ﬁchas do que
vagas.
Podem fazer o encontro de casais com Cristo todos os
casais casados na Igreja, ou aqueles que, não sendo
casados, não possuam quaisquer impedimento para o
casamento.

Gisele Sá
Um domingo especialmente para nós
mulheres...
O tempo da graça de Deus!!!
Era isso que Jesus solicitava à RCC Vicariato
Lagos! Prometia muitas curas e alegria aos
corações pelo poder do Seu Santo Espírito.
O I Kairós de Cura e Libertação do Vicariato
Lagos ocorreu no dia 01 de Julho no Colégio
Franciscano Sagrado Coração Jesus, com
participação da missionária Alessandra Santtos da
Missão Homens e Mulheres de Pentecostes - Belo
Horizonte/MG, Fernanda Amorim (coordenadora
da RCC Vicariato Lagos), Maria Augusta
(representante Vicarial do Ministério de Oração por
Cura e Libertação), Manoel Neto (ministeriado de
oração por Cura e Libertação) e Ministério de
Música Tocando a Face.
À princípio seria um kairós para 300 mulheres,
mas em apenas 1 dia e meio tivemos os convites
esgotados, e passamos o evento para a quadra da
escola para poder assim atender um número maior.
Foram 800 mulheres aos pés de Jesus, e uma
equipe de servos que unida se doou ao Senhor.
Com o tema: Prostradas diante do Rei para que
os meus permaneçam de pé, foram ministradas
pregações tendo como marco as pessoas de Ester
e de Maria.
A plebeia que se tornou rainha e Maria possuem
algo em comum. Ambas eram mulheres humildes
que tiveram ao mesmo tempo sensibilidade e
coragem de ouvir a voz do Senhor e fazer cumprir
Sua vontade mudando a história de um povo.
E esse era o desejo do Senhor para cada uma
das mulheres que ali estavam; mudar não somente
suas histórias, mas mudar a história de suas
famílias pelo senhorio de Jesus.
Nessa busca recebemos mulheres de várias
cidades. Rio de Janeiro, São Gonçalo, Rio Bonito,

Maricá, Saquarema, Bacaxá, Araruama, Cachoeira
de Macacu, Rio das Ostras e cidades vizinhas.
"Quando você se prepara ainda que tenhamos
pecados, porque nós temos, mas se passarmos
pelo momento de arrependimento, pela puriﬁcação,
pela conﬁssão, Deus olha para você e pergunta: o
que queres? Eu estou pronto para ouvir a verdade
do seu coração." (Alessandra Santtos)
Cada uma com sua particularidade foi ali para
buscar em Jesus um apoio e obter do Espírito
Santo o combustível para seguir em frente nas
batalhas da vida.
Te m o s a c e r t e z a q u e v i d a s f o r a m
transformadas, que Ele agiu poderosamente em
nosso meio.
Esse tempo da graça foi ﬁnalizado com o Ele se
dando à todas nós pela Santa Eucaristia. Nosso
querido sacerdote Padre Nelson nos presenteou
com uma linda homilia. "Ele continua sendo a
minha luz, a nossa luz, na luz do Seu eterno amor. A
igreja começa na chama ardente do Espírito Santo"
(Padre Nelson).
Uma mulher que põe a conﬁança no Senhor, e
usa das armas que Ele dispõe é imbatível. Se torna
uma Ester, gloriﬁca como Maria!!!
Que no dia a dia possamos vencer nessa
sabedoria da espera em Deus tomando posse de
nossa missão enquanto mulheres de Deus, sem
olhar para trás, avançando com Ele.
No compromisso com a palavra, de nossas
tarefas diárias, de nossa missão enquanto mulher,
mãe, ﬁlha, esposa, namorada, proﬁssional, temos a
obrigação de elevar o irmão, santiﬁcar nossas
famílias e manter a chama viva.
Nós da RCC Vicariato Lagos estamos à
disposição para juntos como igreja caminhar
contigo! Não desamine!
Busque um grupo de oração e viva o milagre da
santa eucaristia para manter essa chama viva! Seja
o que Deus quer que você seja!
Ele tem muito mais para ti! Cheiro do céu!

05h - Ofício da Imaculada (Todos os dias)
06h - Angelus (Todo dia)
06h10min - Santo Terço em sua Casa (Todo dia)
06h30min - Programação Musical (2ª à 6ª-feira)
06h35min - Programação Musical (Sábado e Domingo)
08h30min - Santa Missa (Domingo)
08h40min - Programa Palavra de Fé (2ª à 6ª-feira)
09h - Programação Musical (2ª à 6ª-feira)
09h40min - Programação Musical (Domingo)
10h - Programa “Experiência de Deus” – Padre
Reginaldo Manzotti (2ª à Sábado)
11h - Programa “A hora do ouvinte” (2ª à 6ª-feira)
11h - Programa “Fé em Debate” (Sábado)
12h - Angelus (Todo dia)
12h10min - Programa A hora do ouvinte (2ª à 6ª- feira)
12h10min - Programação Musical (Sábado e Domingo)
13h - Ave Esportes (2ª à 6ª-feira)
13h - Programa MPB (Sábado)
13h10min - Programa MPB (2ª à 6ª-feira)
14h - Ave Notícias (2ª à 6ª-feira)
14h10min - Programa Comunidade Total (2ª à 6ª-feira)
14h40min - Programa Palavra de Fé (2ª à 6ª-feira)
15h - Ave Esportes (2ª à 6ª-feira)
15h - Terço da Misericórdia (Sábado e Domingo)
15h10min – Programa Comunidade Total (2ª à 6ª-feira)
15h15min - Programação Musical (Sábado e Domingo)
16h – Ave Notícias (2ª-feira à 6ª-feira)
16h - Missa das Crianças (Sábado)
17h - Ave Esportes (2ª-feira à 6ª-feira)
17h05min - Programa Rádio EAC (2ª-feira)
17h05min - Educar - Na Linha do Saber (3ª-feira)
17h05min - Programa Saúde Em Foco (4ª-feira)
17h05min - Programação Musical (5ª e 6ª-feira)
17h10min - Programa Falando de Música Sacra - Maestro Ruy
Capdeville (Sábado)
17h58min - Ave Notícias (2ª-feira à 6ª-feira)
18h - Angelus (Segunda à Sábado)
18h - Santa Missa (Domingo)
18h05min - Programação Musical (2ª-feira à 6ª-feira)
18h10min - Programação Musical (Sábado)
19h - A Voz do Brasil (2ª-feira à 6ª-feira)
19h20min - Programação Musical (Domingo)
20h - Programação Musical (2ª-feira)
20h - Programa Agito Esportivo (3ª-feira)
20h - Programação Musical (4ª-feira e 5ª-feira)
20h - Programa Mix Católico (6ª-feira)
20h - Santa Missa (Sábado e Domingo)
21h - Programa Cidade in Love (2ª-feira à 6ª-feira)
21h10min - Programação Musical (Sábado)
21h20min - Programação Musical (Domingo)
22h - Programa Cidade in Love (Sábado e Domingo)
00h - Programação Musical (Todo dia)
03h - Terço da Misericórdia (Todo dia)
03h15min - Programação Musical (Sábado e Domingo)
04h - Terço da Libertação (Sábado e Domingo)
04h20min - Programação Musical (Sábado e Domingo)

No dia 12 de maio foi aniversário natalício do nosso vigário paroquial, o Padre Marcos Santana, e no
dia 04 de julho foi a vez de celebrarmos o aniversário do nosso pároco, o Padre Marcelo Chelles.
A comunidade paroquial, pessoalmente ou através das mídias sociais, cercou de carinho os nossos
queridos pastores, rogando as bênçãos de Deus sobre as suas vidas, em agradecimento pelo brilhante
trabalho pastoral desenvolvido por eles em prol do Reino de Deus.
"Um bom pastor, um pastor segundo o coração de Deus é o maior tesouro que Deus pode conceder a
uma paróquia e um dos dons mais preciosos da misericórdia divina." – disse São João Maria Vianney e
nesse contexto, os queridos aniversariantes são tesouros da nossa Paróquia.
Parabéns, Padre Marcos e Padre Marcelo! Que Deus siga conduzindo os seus passos, cumulando-os
de bênçãos, e que Nossa Senhora os proteja em todos os momentos.
A Pastoral da Esperança é a presença amiga, fraterna e solidária da
comunidade eclesial junto àqueles que passam por um momento de dor com a
perda de um ente querido, prestando solidariedade, conforto e apresentando
súplicas para os defuntos e ao mesmo tempo dá aos vivos o consolo da
esperança. A Pastoral deve lembrar aos presentes que a vida cristã não está
limitada à realidade terrena, mas perpassa esse tempo e esse lugar.

Escala ﬁxa semanal da Pastoral da Esperança
Segunda-feira – Aracy: 2648-1361 / 99212- 5571; – Francisco Chagas: 99827-5907; – Célia
Simas: 99962-8721; – Jefferson: 2645-3796 / 99207-0875;
Terça-feira – Gercina: 2643-5381; – Andreia: 2643-2054 / 99217-3631; -– Zaidi: 2647-3767 /
99215-6248; – Marilda: 2645-2017 / 99813-3106;
Quarta-feira – Aurora: 2645-4228 / 99282-4646; – Ir. Maria de Lourdes: 2643-3145 / 969410099; -– Damião: 99770-3736;
Quinta-feira – Cristina: 98808-4324; – Maria Eli: 99879-8878; – Ana Marta: 2645-1929 / 997591042; – Wanda: 2643-3867 / 99267-9098;
Sexta-feira – Newton: 2645-0661 / 99971-1427; – Kathia: 2647-1184; – Antônia: 2644 9388; –
Francisco Henrique: 2647-1184 / 99892-7508;
Sábado – Carla: 2647-4603 / 98802-9515; – Celia Regina: 2647-7858 / 99229-4931; – Guto:
2648-1361 / 99229-0814;
Domingo – Lúcio Mário: 2645-5091 / 99982-2130; – Léa: 2648-0773 / 98861-0773; – Sílvia:
2644-2509 / 99905-9975;

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

