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Queridos paroquianos durante o mês de outubro a igreja celebrou o mês das 
missões, porém, em razão do encerramento do Ano do Laicato, que ocorre em 
24 de novembro, todas as paróquias foram convidadas a celebrar uma Semana 
Missionária. Em nossa comunidade paroquial, ficou definida a data de 18 a 23 
de novembro.

No dia 18 de novembro, nossa paróquia realiza a missão de porta em porta, a 
chamada missão popular. É uma grande oportunidade para que todo batizado, 
exerça o seu papel de missionário, como ensinado por Jesus: “ide pelo mundo e 
pregai o Evangelho” (Mc 16,15).

 Dedicando um mês inteiro às missões, a igreja quer "promover e despertar a 
consciência e a vida missionária cristã".

O Concílio Vaticano II, no Decreto “Ad Gentes” que trata da atividade  
Missionária da Igreja, ao nº 6, define as missões da seguinte forma: “Chamam-
se comumente “missões” as iniciativas especiais dos anunciadores do 
Palavra de Deus que, enviados pela Igreja, vão pelo mundo todo, 
realizando o múnus de pregar o Evangelho aos povos e sociedades que 
ainda não creem em Cristo. O fim próprio dessa atividade missionária é a 
evangelização. O principal meio dessa fundação é a pregação do 
Evangelho de Jesus Cristo. Com o fim de anunciá-lo, o Senhor enviou 
seus discípulos a todo o mundo, para que os homens renascidos pela 
palavra de Deus fossem agregados à Igreja mediante o batismo.

Essa definição insiste na pregação da palavra de Deus, como principal meio 
para difundir o Evangelho e para levar, aos que ainda não creem, à fé em Cristo. 

A necessidade das missões é urgente no mundo em que vivemos, porque 

cada dia que passa a humanidade se distancia de Deus,  e cada dia aumenta o 
número daqueles que não conhecem Jesus Cristo: “O número daqueles que 
ignoram Cristo, e não fazem parte da Igreja, está em contínuo aumento. A 
favor desta imensa humanidade, amada pelo Pai a ponto de lhe enviar o 
seu Filho, é evidente a urgência da missão” (Cf. Encíclica “Redemptoris 
Missio”, nº 3, do Papa João Paulo II).

Diante de tão grande necessidade, nenhum católico pode ficar de braços 
cruzados ou calado. “Nenhum crente, nenhuma instituição da Igreja pode 
esquivar-se deste dever supremo: anunciar Cristo a todos os povos” (Cf. 
Encíclica “Redemptoris Missio”, nº 3, do Papa João Paulo II).

O motivo principal da atividade missionária, é a própria vontade de Deus, que 
quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.

Assim, cada batizado, tem o dever de tomar parte na evangelização e 
trabalhar para o crescimento da Igreja; ninguém pode ficar indiferente ou 
acomodado, "cada um por sua própria parte deve contribuir para o 
incremento e para a difusão do Reino de Deus na terra”. O Papa Pio XII 
lembrou a todos os católicos este dever universal: “A catolicidade é uma nota 
essencial da verdadeira Igreja de cristo".

Nossa Arquidiocese de Niterói, ciente de sua Missão, apesar de ainda ter 
suas próprias necessidades pastorais, pois ainda temos várias paróquias sem o 
número suficiente de padres, desde janeiro de 1999, envia padres, seminaristas 
e leigos para as missões. Hoje atuamos em Porto Velho-RO e em Duque de 
Caxias-RJ. 

Peçamos aos Padroeiros das Missões: São Francisco Xavier e Santa 
Terezinha do Menino Jesus, que intercedam por nós e nos ajudem a olhar as 
missões com o compromisso de fazer Jesus conhecido e amado até os confins 
da terra.  Um abraço a todos e santas missões populares!

Padre Marcelo Chelles

O que são as missões?

Há quase dois anos a Paróquia investiu em novos equipamentos e na 
infraestrutura da Rádio Ave Maria FM visando melhorar a audiência desse 
poderoso meio de evangelização. “Hoje, novos meios nos ajudam a levar a 
Palavra de Deus onde fisicamente não conseguimos chegar” – disse o Padre.

O raio de abrangência de uma rádio comunitária é muito pequeno, mas 
através da web e dos aplicativos é possível ouvi-la no mundo inteiro.

A Nova Rádio Ave Maria FM, além do dial 87,9 no rádio, pode ser 
sintonizada também através do site www.pnsassuncao.org.br e do 
aplicativo , disponível para IOS ou Android.www.radiosnet.com.br

Animado com as mudanças, o Padre Marcelo pede à comunidade 
paroquial – “Abra o seu smartphone e baixe o aplicativo chamado 
RadiosNet; vá na lupa e digite “Ave Maria, Cabo Frio”. Pronto! Vai 
aparecer a nossa rádio; aí você bate o dedo numa estrelinha que há ali 

e a Rádio Ave Maria fica como favorita para que você possa ouvi-la na 
hora que desejar. Assuma esse compromisso de ouvir um 
pouquinho, todos os dias, a Rádio Ave Maria”.

A Rádio Ave Maria tem a missão de levar ao ouvinte a informação com 
alegria. A nova programação mescla boa música, notícias e 
entretenimento, tem muitas novidades com destaque para o programa 
“Experiência de Deus”, do Padre Reginaldo Rossi, que é líder mundial de 
audiência e vai ao ar de segunda a sábado das 10h às 11h. Contudo, para 
a manutenção e novas melhorias da Rádio, contamos com a ajuda de 
colaboradores e apoios culturais. As pessoas interessadas em patrocinar 
apoio cultural à Rádio Ave Maria, favor entrar em contato com o 
Coordenador Oswaldo Guimarães, pelo telefone (22) 98118-5115.

Confira a programação completa da Rádio Ave Maria FM na página 7.  

Ouça a Rádio Ave Maria! No dial 87,9 FM, através do site
 ou pelo aplicativo  www.pnsassuncao.org.br www.radiosnet.com.br

Você quer nos ajudar nos serviços pastorais?
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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 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

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

117. A falta de preocupação por 
medir os danos à natureza e o 
impacto ambiental das decisões é 
apenas o reflexo evidente do 
desinteresse em reconhecer a 
mensagem que a natureza traz 
inscrita nas suas próprias estruturas. 
Quando, na própria realidade, não se 
reconhece a importância dum pobre, 
dum embrião humano, duma pessoa 
com deficiência – só para dar alguns 
exemplos –, dificilmente se saberá 
escutar os gritos da própria natureza. 
Tudo está interligado. Se o ser 
humano se declara autónomo da 
realidade e se constitui dominador 
absoluto, desmorona-se a própria 
base da sua existência, porque «em 
vez de realizar o seu papel de 
colaborador de Deus na obra da 
criação, o homem substitui-se a 
Deus, e deste modo acaba por 
provocar a revolta da natureza».
118. Esta situação leva-nos a uma 
esquizofrenia permanente, que se 
estende da exaltação tecnocrática, 
que não reconhece aos outros seres 
um valor próprio, até à reacção de 
negar qualquer valor peculiar ao ser 
humano. Contudo não se pode 
prescindir da humanidade. Não 
haverá uma nova relação com a 

natureza, sem um ser humano novo. 
Não há ecologia sem uma adequada 
antropologia. Quando a pessoa 
humana é considerada apenas mais 
um ser entre outros, que provém de 
jogos do acaso ou dum determinismo 
físico, «corre o risco de atenuar-se, 
nas consciências, a noção da 
r e s p o n s a b i l i d a d e » . U m 
antropocentrismo desordenado não 
d e v e  n e c e s s a r i a m e n t e  s e r 
substituído por um «biocentrismo», 
porque isto implicaria introduzir um 
novo desequilíbrio que não só não 
resolverá os problemas existentes, 
mas acrescentará outros. Não se 
pode exigir do ser humano um 
compromisso para com o mundo, se 
a o  m e s m o  t e m p o  n ã o  s e 
reconhecem e valorizam as suas 
pecu l i a res  capac idades  de 
conhecimento, vontade, liberdade e 
responsabilidade.
119. A crítica do antropocentrismo 
desordenado não deveria deixar em 
segundo plano também o valor das 
relações entre as pessoas. Se a crise 
ecológica é uma expressão ou uma 
manifestação externa da crise ética, 
cultural e espiritual da modernidade, 
não podemos iludir-nos de sanar a 
nossa relação com a natureza e o 

meio ambiente, sem curar todas as 
relações humanas fundamentais. 
Quando o pensamento cristão 
reivindica, para o ser humano, um 
valor peculiar acima das outras 
criaturas, suscita a valorização de 
cada pessoa humana e, assim, 
estimula o reconhecimento do outro. 
A abertura a um «tu» capaz de 
conhecer, amar e dialogar continua a 
ser a grande nobreza da pessoa 
humana. Por isso, para uma relação 
adequada com o mundo criado, não 
é necessário diminuir a dimensão 
social do ser humano nem a sua 
dimensão transcendente, a sua 
abertura ao «Tu» divino. Com efeito, 
não se pode propor uma relação com 
o ambiente, prescindindo da relação 
com as outras pessoas e com Deus. 
Seria um individualismo romântico 
disfarçado de beleza ecológica e um 
confinamen to  asfix ian te  na 
imanência.
120. Uma vez que tudo está 
re lac ionado,  também não  é 
compatível a defesa da natureza 
com a justificação do aborto. Não 
parece viável um percurso educativo 
para acolher os seres frágeis que nos 
rodeiam e que, às vezes, são 
molestos e inoportunos, quando não 
se dá protecção a um embrião 
humano ainda que a sua chegada 
seja  causa  de  incómodos  e 
dificuldades: «Se se perde a 
sensibilidade pessoal e social ao 
acolhimento duma nova vida, 
definham também outras formas de 
acolhimento úteis à vida social».
1 2 1 .  E s p e r a - s e  a i n d a  o 
desenvolvimento duma nova síntese, 
que ultrapasse as falsas dialécticas 
dos últimos séculos. O próprio 
cristianismo, mantendo-se fiel à sua 
identidade e ao tesouro de verdade 
que recebeu de Jesus Cristo, não 
cessa de se repensar e reformular 
em diálogo com as novas situações 
históricas, deixando desabrochar 
assim a sua eterna novidade.

Com o tema: “Cristãos Leigos e Leigas, 
sujeitos na 'Igreja em Saída', a serviço do Reino” 
e lema: “Sal da Terra e Luz do Mundo“ ; 
celebramos o Ano Nacional do Laicato que teve 
por objetivo destacar a presença dos Cristãos 
Leigos e Leigas no mundo.

O lema “Sal da terra e Luz do mundo”, resgata 
a concepção de uma Igreja Povo de Deus, o que 
está em perfeita sintonia com a expressão “Igreja 
em saída” usada pelo Papa Francisco na 
exortação apostólica “Alegria do Evangelho”.

Quem se debruçou sobre o assunto, teve a 
oportunidade de resgatar a reflexão a respeito da 
graça batismal em sua tripla missão: profética, 
real e sacerdotal o que permitiu entender com 
mais profundidade o chamamento que Deus 
dirige a todos para anunciar o Evangelho.

Nossa Paróquia, como expressão viva da 
celebração do Ano do Laicato, realiza do dia 18 
a o  d i a  2 4  d e  n o v e m b r o ,  u m a S e m a n a 
Missionária. Serão várias as atividades de cunho 
missionário; formativo; social ou espiritual.

Como é bom ver uma Igreja viva, que se dispõe 
a sair em missão, cumprindo o mandato do 
Senho r :  “ i de pe lo mundo e anunc ia i  o 
Evangelho!”

Queridos paroquianos, parabéns pelo ano do 
laicato! Parabéns a você que se dedica a partir 
em romaria rumo à Casa do Pai! Foi Jesus 
mesmo que disse: “aquele que der testemunho 
de mim eu darei testemunho dele diante do Pai”.

Um abraço a todos! 

Fiquem na Paz do Senhor Jesus!

VIVENDO A FÉ
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Música Sacra Os valores da nossa Igreja - Parte CVII    

Maestro Ruy Capdeville

José Antunes GonçalvesCoral Rainha Assunta aos pés da Virgem Aparecida

Como, todos os anos, vem acontecendo,  o Coral Rainha Assunta, agora em 
2018, mais uma vez, conseguiu, em agradecimento à Mãe de Jesus, à Mãe de 
Deus, pôr-se em peregrinação a Aparecida, para lá, além de agradecer, mais 
graças ainda pedir. Mãe não se importa com as impertinências dos filhos, e 
nossas Peregrinações começam na manhã da 6ªf seguinte a 15 de agosto, no 
domingo, de noite, já estando nós de volta a C. Frio. Sempre tem havido mais 
paroquianos, além dos coralistas, que vão conosco e nos ajudam a pagar a 
condução. O ambiente reinante tem sido sempre de muita alegria, a primeira 
graça da Mãe.
Em Aparecida, de novo, nos embevecemos com a ordem e limpeza do imenso 
espaço a ser cuidado. A exemplo, embevecemo-nos com cada banheiro pronto 
para ser usado, com cada saboneteira provida do devido sabão, com cada 
papeleira munida do papel que enxuga, com cada detalhe confirmando o lema 
dos padres redentoristas, zelosos administradores do espaço, “Acolher é 
evangelizar”.
Embevecemo-nos também com a beleza do monumento à nossa Mãe. O Brasil 
tem, no Santuário de Aparecida, uma das belas construções mundiais do 
homem, em honra ao Deus da Infinita Beleza. O gigante arquitetônico é 
adequado a uma visita até de incrédulos, tal a sua grandiosidade e beleza, a toda 
prova. O homem, desde as cavernas, sente a necessidade de oferecer ao Deus 
Infinito o que ele, homem, possa criar de mais belo. Razão, aliás, por que 
também não podemos expulsar da Casa de Deus as obras primas da Música, 
que louvam a Deus e embevecem a maioria dos que n'Ele crêem.
O capricho dos padres redentoristas se estendeu às pinturas e outras 
expressões das artes plásticas. Lá está o desenho, a pintura e a escultura do 
artista Pastro que, em boa hora, a visão cultural do Pároco cabofriense, Padre 
João Luiz, convocou a criar o imenso painel que embeleza toda a extensão 
detrás do altar-mor da nova Matriz de Nª Sª Assunção de Cabo Frio.
Tudo isto e muito mais preparou o espírito de nossos coralistas para o mais 
importante, nossa participação em duas Santas Missas, quando agradecemos 
muito e talvez, mais ainda, pedimos muito.
Além do principal, que foram as Santas Missas, contemplamos os mistérios do 
terço na Capela do Santíssimo e visitamos a Academia Marial de Aparecida, da 
qual nosso Maestro é membro. Lá cantamos para os funcionários.
Como membro da Academia, nosso maestro se ausentou do grupo, no sábado, 
porque ele teve que participar, neste sábado inteiro, do Congresso da Academia, 
cujo tema, nesta ocasião, foi o restauro da querida e venerável imagenzinha, 
estraçalhada em mais de duzentos cacos, pela fúria de um insano, há 40 anos 
atrás. O restauro da imagem, um outro milagre ! Milagre eivado de turbulências. 
Turbulências a confirmar o tema que atormentou os últimos anos da vida de 
Freud, o “Complexo de Tânatos”. Quanta perturbação, vinda de todos os lados e 
com todas as roupagens, procuraram dificultar e paralisar o trabalho da 
restauradora Maria Helena Chartuni, expoente em restauração do MASP, o 
célebre Museu de Arte de S. Paulo. Teve até que ser implantado o boato de que 
os frangalhos da imagem tinham seguido para altos técnicos do Vaticano, e a 
sala de Maria Helena teve que trocarem-se sua fechadura e segredo, e até um 
padre “bem-intencionado” e que se julgava, contra as ordens do Bispo e dos 
superiores do Santuário, que se julgava o dono do bom-senso, fez Maria Helena, 
para poder trabalhar, descer a uma discussão do mais áspero nível com este 
perturbador, que mais tarde, com a imagem já restaurada, à imagem causou 
ainda outros danos, que, mais uma vez, requereram a extrema competência e 
paciência de Maria Helena Chartuni.
O “Complexo de Tânatos é o complexo de morte, de destruição, que existe entre 
nossas potencialidades e que leva os mais grosseiros a furarem poltronas de 
ônibus, a picharem paredes limpinhas, e semelhantes atitudes, e que a nós, 
menos grosseiros, nos leva a criticar ou até demolir ações inteligentes de 
pessoas de nosso convívio.
Mas, trilhemos o caminho de uma contínua purificação. Temos uma Mãe, 
joguemo-nos no colo acolhedor d'Ela.

Meus irmãos; minhas irmãs.
Louvado seja DEUS, Nosso Amoroso Pai, 
que nos permite estarmos a Seu serviço, 
ocupando este espaço em nosso precioso 
“Jornal” para, entre outros assuntos de 
interesse da Comunidade, também 
cumprirmos nossa principal “missão”: - 
evangelizar!
E, por falarmos em “missão”, lembramos: 
no mês de “outubro”, em nossa Igreja, 
celebramos, o mês da “Missão”; ou 
“missões”. São tantas! Mas, a “principal”: 
evangelizar! Então, nada mais oportuno 
que abordarmos o assunto:  “ m i s s ã o ” !
O que entendemos como “missão”? O 
nosso “Dicionário da Língua Portuguesa” 
nos diz: “missão” é ato de enviar; ou, dar a 
alguém uma missão; ou, mandar cumprir 
uma missão; ou, ainda, “missão”, aparece, 
aqui, como uma obrigação; uma ordem que 
se tem a cumprir.
Dizemos, ainda, que nós podemos receber 
uma “missão” de qualquer pessoa a quem 
devemos obediência. Nosso pai; nossa 
mãe; ou de uma autoridade. Também, 
poderíamos dizer: de nossos “sacerdotes”, 
a quem respeitamos e obedecemos, como 
nossos pastores espirituais, que têm, 
também, a sua “missão”: - conduzir a Igreja 
para Deus, Nosso Senhor.
Então, cumprir a “missão”, em princípio, 
quer dizer: “obedecer”!
Mas, falemos sobre nossa “missão”, como 
cristãos, católicos, no nosso dia-a-dia, em 
obediência a Deus Pai. De uma forma, ou 
de outra, quando estamos cumprindo a 
nossa “missão”, desde que seja para o 
“bem”, nós estaremos trabalhando para 
construir o “Reino de Deus”. Seja 
desempenhando-a na Igreja; na Família; ou 
na Sociedade. Se estamos trabalhando de 
acordo com a vontade de Deus, estaremos 
contribuindo para o “bem“.
Como cristãos, católicos, devemos ter, 
sempre, em mente, que temos a nossa 
missão determinada por JESUS. Está nos 
Evangelhos: - São Marcos 16,15. A missão 
que Jesus nos pede: “Ide por todo mundo e 
pregai o Evangelho a toda criatura”. São 
Mateus 28,19. “Ide, pois, e ensinai a todas 
as nações; batizai-as, em nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo.
Meus irmãos; minhas irmãs.
O Senhor Jesus nos escolheu, membros de 
sua Igreja. Não, somente como “membros 
da Igreja”! Escolheu-nos para cumprirmos a 
nossa “missão”: “ajudarmos a construir o 
seu Reino neste mundo”. Assim diz-nos o 
seu Evangelho (São João, 15,16). “Não 
fostes vós que me escolhestes, mas, eu 
vos escolhi a vós, e vos constitui para que 

vades e produzais fruto, e o vosso fruto 
permaneça”. É o SENHOR JESUS, 
falando-nos: “vades! Produzais fruto! 
Anuncia minha Palavra! Constrói o meu 
Reino! Transforma o mundo! Ajuda a salvar 
os irmãos! Esta, deve ser nossa “missão”, 
como cristãos, católicos. Devemos cumprir 
a nossa “missão”, desde a nossa casa; 
iniciando em nossa família. Nós somos 
“missionários” de Cristo, onde quer que 
estejamos.
Seria difícil, cumprirmos s nossa “missão”?  
Muitos diriam: “eu não tenho jeito para isso”; 
outros, “eu não sei pregar”. Meus irmãos; 
minhas irmãs: Todos nós podemos! Não é 
questão de ter jeito ou de saber pregar. 
BASTA FALAR! NÓS NÃO SOMOS 
MUDOS! É só querer! Acreditar! O 
ESPÍRITO SANTO FALARÁ POR NÓS. O 
Evangelho de São Mateus 10, 19-20, diz-
nos: “Não vos preocupeis nem pela 
maneira com que haveis de falar, nem pelo 
que haveis de dizer: naquele momento ser-
vos-á inspirado o que haveis de dizer. 
Porque não sereis vós que falareis, mas é o 
Espírito do vosso Pai que falará em vós”. (É 
Palavra de Salvação). Glória a Vós, Senhor! 
Amém? Amem! Cumpramos, pois, nossa 
“MISSÃO”!             
Mas, não poderíamos, também, deixar de 
falar, um pouco, sobre os acontecimentos 
de outrora. Portanto, voltemos à nossa 
narrativa do “Jornal de junho” (Parte CV), 
quando abordávamos as iniciativas de Frei 
Mathias Heidmann quando aqui chegou, 
tendo tomado “posse” como Vigário 
Paroquial em 03de outubro de 1978. 
Falávamos das primeiras providências, 
quando estabelecia o “Conselho Paroquial”; 
quando construía o segundo pavimento do 
Salão Paroquial, enfim, como especialista 
em contabilidade, tendo deixado, sem 
dúvida, muita saudade, com excelente 
trabalho realizado para a Igreja de Cristo 
Jesus.
Logo depois, no mesmo ano, em 15 de 
dezembro de 1978, a chegada e posse de 
novo sacerdote, Frei Enock da Rocha 
Araújo,  empossado como Vigário 
Cooperador, conforme se encontra 
transcrito no Livro de Ata assinado pelo 
Reverendíssimo Arcebispo Dom Jose 
Gonçalves da Costa, à época, sendo a 
posse com a validade por 1 (hum) ano, até 
31.12.1979, quando encontramos escrita a 
seguinte ressalva: “a posse será por esse 
tempo de validade se não mandarmos ao 
contrário antes desta data”
Enfim, meus irmãos; minhas irmãs, aqui 
ficamos, por enquanto, rogando ao Bom 
Deus, as “bênçãos” e “santa misericórdia” 
para todos nós e irmãos “sacerdotes”. 
Amém.
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Foto: Vânia Maria

 “Tu es sacerdos in aeternum”.  “Tu és Sacerdote para sempre. Nosso 
tão querido Vigário Paroquial, o Padre Marcos Vinícius Santana, 
comemorou no dia 29 de setembro o seu 1º aniversário de Ordenação 
Presbiteral. Não podemos deixar passar em branco esta data! 

Padre Marcos, neste seu primeiro ano de ministério sacerdotal, se 
mostrou muito próximo da comunidade! Crianças, jovens, adultos e de um 
modo muito especial, a chamada terceira idade, recebem dele um carinho 
especial. Sua piedade, seu amor à Eucaristia e a Nossa Senhora a todos 
encanta. São Francisco de Assis queria que se demonstrasse grande 
respeito pelas mãos dos sacerdotes, porque lhes foi conferido o poder divino 
de consagrar o pão, a Santa Eucaristia. “Se me acontecesse – dizia com 
frequência – encontrar juntos um santo que vem do céu e um sacerdote 
pobrezinho, saudaria primeiro o sacerdote e correria a beijar-lhe as mãos”. 
De fato, diria: “Ei, espera São Lourenço, porque as mãos deste tocam o 
Verbo da vida e possuem um poder sobre-humano”. Aprendamos, com São 
Francisco, este grande amor, respeito e reverência ao Sacerdote.

Parabéns, Padre Marcos! Toda a comunidade o admira e respeita. Nos 
seus passos e palavras encontramos a inspiração e o exemplo a seguir.

Texto: Irmã Maria de Lourdes

Foto: Vânia Maria

Aniversário de ordenação presbiteral
do querido Padre Marcos Vinícius

O DNJ 2018 na Arquidiocese de Niterói 
(RJ) aconteceu no dia 30 de setembro no 
Rincão do Senhor, em São Gonçalo (RJ). 
O encontro contou com a presença de 
diversos jovens de todos os vicariatos da  
arquidiocese. Às 7 horas da manhã já era 
possível encontrar um grande número de 
pessoas dos vicariatos Alcântara e São 
Gonçalo, que se preparavam para 
trabalhar nas barracas do evento e outros 
jovens chegando nas caravanas de suas 
respectivas paróquias.

O dia começou com muita animação, 
música e dança. Por volta das 10 da 
manhã, teve início a adoração ao 
Santíssimo Sacramento. Padre Bruno 
Guimarães, da paróquia Nossa Senhora 
das Neves (Vicariato São Gonçalo), 
juntamente com jovens da Arquidiocese, 
conduziram o momento, convidando os 
jovens a promover uma cultura de paz e 
amor ao próximo.

Logo após à adoração, começaram as 
oficinas, workshops, batalha de rap, plantio 
de árvores, confecção de terços, pintura e 
c o n fi s s ã o .  T u d o  a c o n t e c e n d o 
simultaneamente por todo espaço do 

Rincão do Senhor.
Durante a Santa Missa, presidida por 

Dom José Francisco e concelebrada por 
Dom Luiz Ricci e Dom Alano, Dom José 
reforçou o tema do DNJ deste ano dizendo 
que “Jesus mostra que é possível 
abandonar o pecado e viver a paz, a 
verdadeira cultura de paz”, mostrando que 
é nossa missão nesta terra pregar o que 
Cristo nos ensina.

Após  à  Santa  Missa,  fo i  dado 
continuidade às atividades da parte da 
manhã com destaque para a batalha de rap 
católico, que foi coordenada pelo Projeto 
Céu Rap, que conduziu e incentivou os  
jovens a fazer rimas e chamou atenção de 
muitas pessoas que pararam parar assistir.

A pregação tema foi dada pelo jovem Eli 
Geovane, da Diocese de Nova Iguaçu (RJ), 
que com sua animação exortava “Para 
promover a cultura de paz, precisamos 
amar mais” e questionava a todos se 
amamos como Jesus amou e ama, livre de 
julgamentos e disposto a um diálogo com o 
outro.

Para encerrar o evento, a banda 
Dominus subiu ao palco principal e trouxe 
muita alegria ao Rincão, tocando seu 
repertório com diversos ritmos animados, 
louvor e dança.

Isabella Cecília
 Arquidiocese de Niterói

DNJ 2018 no Rincão do Senhor, em São Gonçalo,
recebeu caravanas de jovens de todos os Vicariatos
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Rito de entrega do Pai Nosso
 e do Credo aos catequizandos

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

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

De forma alguma o Credo e o Pai Nosso deverão 
ser entregues em uma única etapa. Neste ano, o 
Credo foi entregue aos catequizandos do 1º ano (da 
comunidade do Peró) da catequese catecumenal. 
Já a Oração do Pai Nosso, foi entregue aos 
catequizandos do 2º ano (da Matriz Auxiliar) da 

Gincana Bílbica com 
crianças da catequese

O grupo é fonte de vida, de animação, diálogo, 
partilha, alegria e co-responsabilidade. As dinâmicas 
de grupo, na catequese, tem grande importância 
porque: criam dinamismo na vida do grupo; entrosam 
as pessoas na experiência grupal; facilitam a 
comunicação interpessoal e o desempenho das 
diferentes tarefas de liderança; provocam maior 
participação das pessoas; criam espírito comunitário e 
aperfeiçoamento nas relações humanas; aprende-se, 
fazendo; ajudam a ter objetivos claros e levam a um 
maior comprometimento; desenvolvem o espírito de 
entreajuda, de colaboração e responsabilidade; 
facilitam o desenvolvimento do encontro de catequese, 
uma maior interação entre Fé – Vida; sensibilizam, 
animam, desconstroem, entrosam, divertem o grupo; 
despertam para introduzir, aprofundar certos 
conteúdos da catequese; ajudam os participantes a 
escutar, pensar, refletir, analisar conteúdos, situações.

Celebração da entrega da Bíblia
às crianças da Pré-catequese

Foi com imensa alegria que participamos no dia 15 
de setembro, na missa das crianças, do rito da 
entrega da Bíblia para os catequizandos das turmas 
da Pré-catequese. 

Com a benção do nosso pároco, o padre Marcelo 
Chelles e pelas suas mãos, cada catequizando 
recebeu o Livro da Sagrada Escritura que contém a 
Palavra de Deus, que é a fonte e o alicerce da 
catequese bem como da vida de todos nós cristãos.

Nós (catequistas) pedimos que cada criança 
acolhesse a Palavra de Deus de coração aberto e 
que estejam sempre bem-dispostos a ouvir tudo que 
Deus nos fala através dela, sobretudo na leitura 
orante com os pais e familiares.

Notícias

Pastoral da
Catequese
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Pastoral do

Batismo 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:  - Tels.: 2643-0082 / 98811-7023secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br

Contamos com sua contribuição!

Que calor! 

Ar Condicionado
Participe da campanha do

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 

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.

S o l i c i t a m o s  à s  p e s s o a s 
interessadas em receberem a unção, 
que por favor, cheguem um pouco mais 
cedo e falem com os agentes da 
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.

A i n d a  p r e c i s a m o s  d e 
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 da 

Saúde

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 
C a t e c u m e n a t o  e  P a s t o r a l  d o 
D i s p e n s á r i o ;  D e  1 6 h 3 0 m i n  à s 
17h30min – Pastoral do Batismo e 
MCC; De 17h30min às 18h30min – 
RCC, Acólitos, Mordomos do Espírito 
Santo ,  Pas to ra l  da  Catequese, 
SEMEAR, PASCOM, Equipes de 
Liturgia, Pastoral da Terceira Idade e 
Irmandade do Santíssimo Sacramento.

Confira, abaixo, a escala dos
Movimentos ou Pastorais:

Exposição e Adoração 
Primeira quinta-feira do mês: 

ao Santíssimo
Sacramento

INSCRIÇÃO:
terças-feiras: manhã – 09h às 12h; 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

“Se por um lado, os Pais são um dom de Deus, para a criança, os 
Padrinhos, por outro, devem merecer cuidadosa atenção na escolha. 
Junto com os pais, eles serão auxiliadores e modelos na educação da Fé”.

VIVENDO A FÉ
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00:00 – Terço da Misericórdia (todos os dias)
01:00 – MPB – Anne Kviatkovski (segunda à sexta-
feira)
01:08 – MPB – Anne Kviatkovski (sábado)
02:00 – Programação musical católica (segunda à 
sábado)
02:23 – Programa Eu seguirei – Frei Gilson (sábado e 
domingo)
02:30 – Programa Eu seguirei – Frei Gilson (segunda à 
sexta-feira)
02:40 – Programação musical católica (todos os dias)
03:00 – Terço da Misericórdia (todos os dias)
03:05 – Programação musical católica (todos os dias)
05:00 – Ofício da Imaculada (todos os dias)
05:20 – Programação musical católica (todos os dias)
07:20 – Palavra de Fé (segunda à sexta-feira)
07:30 – Programação musical católica (segunda à 
sexta-feira)
08:00 – Estúdio Notícias – Ariel Vilanova (segunda à 
sexta-feira)
08:30 – Santa Missa (domingo)
09:30 – Programação musical católica (domingo)
10:00 – Experiência de Deus – Padre Reginaldo 
Manzotti (segunda à sábado)
11:00 – A hora do ouvinte – Maria Lúcia Menezes 
(segunda à sexta-feira)
12:00 – Ângelus (todos os dias)
12:05 – A hora do ouvinte – Maria Lúcia Menezes 
(segunda à sexta-feira)
12:05 – Programação musical católica (domingo)
13:00 – MPB – Anne Kviatkovski (segunda à sábado)
14:00 – Comunidade total – Maria Lúcia Menezes e 
convidados (segunda à sexta-feira)
14:00 – Programação musical católica (sábado)
15:00 – Terço da Misericórdia (sábado e domingo)
15:05 – Programação Musical Católica (sábado e 
domingo)
17:00 – Orando com poder (quinta-feira)
18:00 – Ângelus (segunda à sexta-feira)
18:00 – Rádio EAC Cabo Frio – Hélio Jr. e convidados 
(segunda-feira)
18:00 – Santa Missa (domingo)
19:00 – Voz do Brasil (terça à sexta-feira)
19:30 – Programação musical católica
20:00 – Voz do Brasil (segunda-feira)
20:00 – Hit Parade – Tony Froes e Junior Rodrigues 
(quinta-feira)
20:00 – Mix católico – Leandro Mota, Faber Blaudt e DJ 
Adriano (terça, quarta e sexta-feira)
21:00 – Programação musical católica (segunda à 
sexta)
22:00 – Cidade in love – Bob Floriano (todos os dias)

Confira a nova programação:

Notícias Pascom

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 / 

96941-0099; -– Damião: 99770-3736; Quinta-feira – Cristina: 98808-4324; – Maria Eli: 99879-

8878; – Ana Marta: 2645-1929 / 99759-1042; – 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;

Fotografia em Evento Social - Eternizando Sonhos

Frederico Santa Rosa 

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

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.

Com grande alegria e entusiasmo, foi reativado 
em nossa Paróquia, o APOSTOLADO DA 
ORAÇÃO, no dia de Santa Margarida Maria 
Alacoque, 16 de outubro. Foram Consagradas ao 
Coração de Jesus, 13 membros de nossa 
comunidade paroquial! Parabéns! Fidelidade!

Mas, o que é o Apostolado da Oração?

É um movimento religioso, composto por leigos 
católicos, cuja finalidade é a santificação pessoal e 
a evangelização das famílias com devoção 
especial ao Sagrado Coração de Jesus. O sentido 
do apostolado é a doação a Deus, pelo 

Notícias Pastoral do
Apostolado da Oração
Conheça essa importante Pastoral
que foi reativada em nossa Paróquia.
Reuniões nas primeiras sextas-feiras
de cada mês, no salão paroquial. 

conhecimento da Palavra, pela oração, pelo 
Oferecimento Diário e pela fidelidade à Igreja.

Nos estatutos do AO, encontramos esta 
definição: “O AO constitui a união dos fiéis que, por 
meio do oferecimento cotidiano de si mesmos, se 
juntam ao Sacrifício Eucarístico, no qual se exerce 
continuamente a obra de nossa redenção e, desta 
forma, pela união vital de Cristo, da qual depende a 
fecundidade apostólica, colaboram na salvação do 
mundo.

Venha conhecer melhor o AO, a “Rede mundial 
de orações do Papa”, sempre às primeiras sextas 
feiras de cada mês, às 18 h,  no Salão da Matriz.

“Jesus, manso e humilde de coração, fazei o 
nosso coração semelhante ao vosso.”

Irmã Maria de Lourdes

Notícias Pastoral da Esperança

http://secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br
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Pastoral R esponsável 

ÊĂĒĔÉ ËĂĎ	Ą É 	Ą ĸĢČĐ É 	-	 D́ eise 	e 	Adelıcio 	

R�� ENOVAÇAO	CARISMATICA 	
C� ATOLICA 	– 	RCC	

Silvia 	

ORDEM 	FRANCISCANA	SECULAR	– 	
OFS	

A lcina	

L� EGIAO	DE	MARIA 	 Beth 	

CATECUMENATO	 Marilene	

CATEQUESE	INFANTIL	 Leila 	

PASTORAL	DO	BATISMO 	 Dorinha	Mureb 	

MCC	 Selma	

PASTORAL	DA 	ESPERANÇA	 Wanda 	

PASTORAL	LITURGICA 	 Vania	Maria 	

I� RMANDADE	DO	SANTISSIMO	
SACRAMENTO	

Valeria 	

VICENTINOS	 Daniel	

D� ISPENSARIO 	 Ronaldo	

PASTORAL	DA 	TERCEIRA 	IDADE	 Mary	

PASTORAL	DA 	SOBRIEDADE 	 Roberto 	B igode	

PASTORAL	DA 	AIDS	 C̃ arlao	

P� ASTORAL	DA 	SAUDE 	 Regina 	

PASCOM 	 Lucas	e	Geraldo 	

ECC	
Robson 	e 	Rosa	

ENS	
Ĵ anio 	e 	Jane	

SETOR	JUVENTUDE 	
Tatiana	e 	
Helinho 	

JOVENS	SARADOS	
Cristina 	

EAC	
D iogo	e	Daiane	

SEMEAR	
Adriana 	

OBRA	DO	BERÇO 	
Maria 	Ecilda	

A� POSTOLADO	DA 	ORAÇAO 	
Ĩ rma	Maria 	de	

Lourdes	

EJC 	
G ilberto	e	
Luciane	

P� ROMOÇAO 	HUMANA	N .	SRA 	DE	
GUADALUPE	

	
F́ atima	

 

Pastoral Responsável 

ÊÆËĒÆĘÆËĂÈ ŜĂ	 Renata	e	Sidnei	

COROINHAS	 V̂ ania	

GARRA	 Tatiana		

CORAL	CANTAI	LOUVORES	-	
CRIANÇAS	

Adriana		

I�� NFANCIA	MISSIONARIA	(IAM)	 Jefferson	e	Magali	

M� USICOS	(CANTO	PASTORAL	E	
CANTO	CORAL)	

Ĺ ucio	

R� ADIO	 Oswaldo	

JORNAL	SAL	E	LUZ	 Rubens	

PASTORAL	VOCACIONAL	 	

MESC´S	 Amanda	

A� COLITOS	 Douglas	

TERÇO	DOS	HOMENS	/	

G� RUPOS	Stª.	MONICA	

	
Ivan		

MORDOMOS	DO	ESPIRITO	
SANTO	

Dorinha	e	Nilson	

PASTORAL	FAMILIAR	
Vitor	e	Cristiane	

Pré	Matrimônio	 Neia	e	Toninho	

Ṕ̂ os	Matrimonio	 Ĵ uliano	e	Tania	

Casos	Especiais	 Simone	e	Ivan	

	 	

	 	

	 	

CAPELAS	 Responsável	

SÃO	JOSÉ	 Chagas	

SANT’ANNA	 Maria	Luiza	

S� AO	PEDRO	 Vitor	

SANTA	CLARA	
Regina	

RAINHA	DA	PAZ	
Ĺ ea	

S� AO	BENEDITO	
Beth	

Jesus Cristo, o grande missionário do Pai, envia, pela força do Espírito Santo, 
seus discípulos em constante atitude de missão. Quem se une a Jesus, pela fé e 
pelo Batismo, assume o compromisso do testemunho cristão. A Igreja é 
indispensavelmente missionária, ela é missionária por natureza. Existe para 
anunciar e perpetuar, até que o Senhor venha, por gestos e palavras, a pessoa e 
a mensagem de Jesus Cristo. 

“Se hoje partilhamos a experiência cristã, é porque alguém nos transmitiu a 
beleza da fé, apresentou-nos Jesus Cristo, acolheu-nos na comunidade eclesial 
e nos fascinou pelo serviço ao Reino de Deus” (Doc.94-CNBB).

 Ao longo da história da salvação, Deus quis contar com pessoas concretas 
para a realização dos seus planos: os Patriarcas, José do Egito, os Juízes, os 
Reis, os Profetas, Maria e José, os Apóstolos, os setenta e dois Discípulos. Hoje, 
Ele quer contar conosco! Nossa grande missão é Evangelizar, pois esta foi a 
ordem de Jesus: “Ide e anunciai o Evangelho a todos os povos”. 

Para mais facilmente exercer seu serviço de evangelização, a Igreja utiliza-se 
do método dos apóstolos: o querigma. Essa metodologia consiste em apresentar 
os elementos fundamentais para despertar a fé em Jesus Cristo. Mas essa fé em 
Jesus Cristo, uma vez despertada, precisa ser cuidada, precisa ser mantida. Para 
despertá-la os movimentos paroquiais têm enorme importância, e para mantê-la 
e para alimentá-la a igreja utiliza-se das pastorais e dos serviços paroquiais.

O querigma consiste em anunciar o AMOR DE DEUS, que ama 
indiscriminadamente todas as pessoas, porque Deus é amor (1Jo 4,8). No 
entanto, apesar de Deus nos amar, nós retribuímos seu amor com ingratidão. O 
PECADO é o muro da separação, entre nós e Deus, é o que impede que o abraço 
de Deus nos acolha, porque nós nos escondemos d´Ele. Mas Deus ama tanto a 
pessoa humana, que manda seu filho para pagar a dívida em nosso lugar. Então, 
na treva, brilhou a Luz! Jesus é a Luz do mundo! Ele é o Cordeiro de Deus que tira 
o pecado do mundo! Deus nos perdoa totalmente em seu Filho Jesus e espera de 
nós a FÉ E A CONVERSÃO. Não apenas acolhemos Jesus pela fé, mas o 
testemunhamos pela vida. 

São Paulo afirma que, para alcançar a salvação, necessita-se não só de crer 
com o coração, mas também é preciso declarar com a boca que Jesus Cristo é o 
Senhor (Rm 10,9-10). Na evangelização querigmática deve haver um momento 
que o evangelizando tenha oportunidade de manifestar sua fé e conversão, 
confessando Jesus como único Salvador e Senhor de toda a sua vida.

Os Movimentos e as Pastorais, prestam-se à Evangelização, vejamos:

O que é Movimento? 

Não existe no Direito Canônico uma conceituação jurídica do que seja um 
movimento na Igreja, no entanto, existem aspectos que são comuns a todos os 
movimentos: eles têm a intenção de despertar a fé no ouvinte. É característico 

dos movimentos promoverem o encontro pessoal com Deus, despertando a fé, 
que vem pela pregação. Como por exemplo, o Semear para crianças de 03 a 12 
anos ou o ECC, para os casais.

O movimento não é uma atividade eclesial separada, mas uma atividade 
dentro da Igreja para criar comunhão, através de formas diferentes. Os 
movimentos realizam o papel do querigma, isto é, realizam o anúncio da 
pregação da Palavra de Deus. Todo movimento, tem como uma das finalidades, 
conduzir o paroquiano às atividades pastorais.

O que é Pastoral?

A finalidade da Igreja Católica é evangelizar, ou seja, difundir os ensinamentos 
deixados por Jesus. Pastoral, portanto, é toda a ação da Igreja e sua missão 
neste mundo. A Igreja não existe para si mesma, mas em função da sua missão 
de anunciar Jesus Cristo e fazer acontecer o Reino de Deus. As pessoas que 
trabalham nas pastorais são chamadas agentes pastorais.  Toda Pastoral 
precisa de um coordenador, cuja função é zelar pelos serviços daquela pastoral. 
Serviço pastoral é serviço voluntário: “é dar de graça, o que de graça recebeste”.

A expressão “Pastoral”, vem de pastor. Por isso é importante destacar que 
'fazer' pastoral significa fazer o que Jesus fez, sob a orientação da Igreja. Ou seja, 
é continuar sua missão. 

O Diretório Geral para a Catequese (DGC) de 1997, diz que a missão 
evangelizadora da Igreja se realiza em três etapas:

a. Ação Missionária: faz o primeiro anúncio de Jesus Cristo (querigma) a todas 
as pessoas, para realizar a adesão e a conversão a Jesus Cristo.

b. Ação Catequética: educa e aprofunda a fé dos que já aderiram Jesus Cristo. 

c. Ação Pastoral: é para aquelas pessoas, que já aderiram a Jesus e tendo 
sido iniciadas na fé pela catequese, necessitam continuar alimentando a própria 
fé, crescendo sempre mais e transformando a fé em obras, em serviço aos 
irmãos e à comunidade (cf. DGC.49). 

A chamada ação pastoral envolve vários tipos de atividades: o serviço aos 
necessitados; a dimensão celebrativa; o cuidado aos jovens; as famílias; as 
vocações, o estudo da fé, a espiritualidade, etc. Como diz São Paulo: “Há 
diversidade de dons, mas um só Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um 
só é o Senhor... A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito 
comum” (1Cor 12, 4-7).

Você quer nos ajudar nos serviços pastorais?

Todos os paroquianos podem participar de alguma pastoral dentro da sua 
igreja; basta verificar as diversas pastorais da comunidade em que atua, e 
perceber qual ou quais dons você tem e que pode colocar a serviço de sua 
comunidade. 

Para maiores informações, veja a listagem das pastorais de nossa 
comunidade ou procure a secretaria da Igreja. Venha conosco e junte-se a nós!

Padre Marcelo Chelles

Junte-se a nós. Coloque os seus dons a a serviço da sua comunidade 
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Nossa experiência em participar 
pela primeira vez do retiro das 
Equipes de Nossa Senhora foi única 
e especial, pois foi a primeira vez que 
realizamos este Ponto Concreto de 
Esforço.  A experiência é do casal e 
com toda convicção conduzida pelo 
Espírito Santo, como o próprio Padre 
João Luiz destacou, “o Espírito Santo 
foi o pregador do retiro” ele foi o 
condutor.

O convite a silenciarmos, a 
deixarmos a agitação das nossas 

vidas e a realmente 
fazermos silêncio 
para ouvirmos o 
que Deus queria de 
n ó s ,  c a s a l ,  f o i 
profundo. Dessa 
f o r m a  g u i a d o s 
pelas reflexões, 
fomos fundo em 
nós mesmos e nos 
desinstalando, para 
vivermos a teologia 
d o  e n c o n t r o , 

proposta pelo Papa Francisco, onde 
sair, encontrar e usar de misericórdia, 
inclusive consigo mesmo foi algo 
concreto. Então encontramos o 
poder curador do perdão, que na 
lógica do amor, cura e salva. Esta 
lógica do amor foi nos apresentada 
como o que nos auxilia a romper com 
o desamor e  os ju lgamentos 
exteriores.

Momentos que nos fizeram 
renovar nossos votos matrimoniais, 
nossos propósitos como casal cristão 
e a crer na profunda misericórdia de 
Deus.

Solange e Lúcio Mário - Equipe 10

O Setor Lagos, teve o privilégio de se 
reunir para mais uma Noite de Formação 
no dia 20 de setembro de 2018, às 
20:00hs, na Igreja Matriz Auxiliar Nossa 
Senhora da Assunção. Foi com grande 
alegria que recebemos o nosso Padre 
Helcimar Sardinha, Pároco da Cidade de 
São Pedro da Aldeia-RJ, que com muito 
entusiasmo nos falou sobre o tema que 
será abordado nos próximos anos nas 
ENS. O documento oficial das ENS 
confeccionado pela Equipe Responsável 
Internacional (ERI) foi  entregue no 
Encontro de Fatima em julho deste ano.

O documento fala da Missão e dos 
desafios a serem enfrentados pelos casais 
cristãos e a Igreja nos tempos de hoje e no 

futuro, tendo em vista principalmente as 
mudanças no conceito de família.  
Devemos ser uma Igreja em saída 
buscando acolher  as di ferenças, 
buscando a unidade. Devemos ser 
espelho, não só pelo nosso convívio na 
Igreja, mas através de testemunho de 
vida, do valor do Matrimônio e da Família. 
O desafio é enorme, portanto devemos 
estar preparados absorvendo ao máximo 
o que o Movimento das ENS nos oferece: 
Formação e Espiritualidade.

Neste dia também foram apresentados 
os novos casais que estão sendo pilotados 
e formaram uma nova Equipe. Em sua 
maioria casais novos e que com certeza 
vão dar um novo ânimo ao nosso Setor 
Lagos. Foram todos aplaudidos e 
acolhidos com muito carinho por todos.

Agradecemos ao nosso CRS Jane e 
Jânio por tanta dedicação ao Movimento e 
ao nosso Padre Helcimar Sardinha por 
sua disponibi l idade em servir  ao 
Movimento que muito nos ajuda a sermos 
casais Equipistas em busca da Santidade 
Conjugal ,  po is  quanto  mais  nos 
aprofundarmos na mística do Movimento, 
mais nos apaixonamos.

Andreia e Anilson - Equipe 11

Notícias ENS
2º Retiro anual para equipes do Setor LagosPalestra do Padre Helcimar

Ocorreu no dia 13 de Outubro, o EAC Canta, 
um evento que contou com pizza, pastéis e 
diversas atrações.

Para abrir o evento, a banda Geração 
Missionária de Búzios, fez um show maravilhoso, 
enquanto pizzas e pastéis de diversos sabores 
poderiam ser adquiridos no local. 

O EAC não para e o show de calouros começou 
logo em seguida, com a presença de integrantes 
do EAC Arraial. Com o trabalho em conjunto, o 
resultado foi uma noite maravilhosa, com a muita 
diversão e vivência comunitária. Foi uma 
verdadeira experiência do lema que o EAC Cabo 
Frio prega a todo instante: Alegria em ser de Deus!

por Thiago Venâncio

Notícias

EAC

EAC Canta reúne e anima a comunidade paroquial

“Movimento de espiritualidade conjugal”
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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:

RCCNotícias

Venha participar de um dos nossos grupos 
de oração, que se reúnem, semanalmente:
SANTA CLARA - Capela de Santa Clara, Jacaré - 4ª 
feira às 19h30min;
AMOR DIVINO - Capela de São José, Peró - 4ª feira 
às 19h30min.

As conferências vicentinas Nossa Senhora da 
Assunção e São Domingos Sávio, da nossa 
Paróquia, participaram da Festa Regulamentar de 
São Vicente de Paulo, no dia 30 de setembro, 
realizada na Paróquia São Vicente de Paulo, no 
Distrito de São Vicente, em Araruama. 

Anualmente, a Sociedade de São Vicente de 
Paulo (SSVP) organiza três Festas Regulamentares: 
do bem-aventurado Antonio Frederico Ozanam, em 
23 de abril, quando os membros renovam o 
compromisso vicentino; São Vicente de Paulo, em 27 
de setembro e Imaculada Conceição, em 8 de 

dezembro. As festas acontecem sempre nos 
domingos mais próximos a estas datas.

A Festa Regulamentar de São Vicente foi 
organizada pelo Conselho Central de Niterói e reuniu 
vicentinos de Nova Friburgo, Rio Bonito, Niterói, 
Araruama, Cachoeiras de Macacu, Tanguá e Maricá, 
todos os municípios pertencentes ao Conselho. 
Cerca de 200 vicentinos participaram da festa, uma 
manhã de muita alegria. A programação contou com 
aclamação dos novos vicentinos, animação, 
dinâmica, palestra, Santa Missa e encerrou com um 
delicioso almoço, preparado pelos próprios 
vicentinos da Paróquia São Vicente de Paulo. 

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

Edna

Festa Regulamentar de São Vicente de Paulo

Notícias Vicentinos
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O ECC realizou no dia 18 de 
outubro de 2018, na Igreja Matriz 
Histórica de Nossa Senhora da 
Assunção, a Missa de Entrega do 42º 
Encontro de Casais com Cristo. O 
Encontro foi realizado nos dias 19. 20 e 
21 de outubro, no Centro Pastoral 
Casa de Maria, e contou com a 
presença de 34 novos casais 
encontristas, sob o maravilhoso tema 
“Evangelho da Família, alegria para o 
mundo”, a mesma temática do IX 
Encontro Mundial das Famílias com o 
Papa Francisco, que aconteceu em 

agosto, em Dublim, Irlanda.
 “O 'Evangelho da Família ressalta 

o lado positivo da Família, a família 
como boa notícia, como um bem, um 
dom de Deus. 'Alegria para o mundo' 
acentua o fato de que ser família não 
é um aspecto da doutrina, um valor 
apenas para os cristãos ou para as 
pessoas religiosas. É uma riqueza 
para o mundo, para a humanidade 
toda” – destaca  o presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral para a 
Vida e a Família da CNBB, dom João 
Bosco Barbosa de Sousa.

No dia 23 de outubro foi realizado o 
primeiro pós encontro com a presença 
de todos os casais. 

Pós Encontro na Matriz Auxiliar

Notícias

ECC
O 42º Encontro de Casais com Cristo

Queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus 
Cristo.

É com grande alegria que gostaríamos de 
partilhar com nossa paróquia mais uma etapa 
concluída do nosso processo formativo no campo 
acadêmico. No último dia 9 de outubro, no Centro 
de Estudos Filosóficos - Teológicos Redemptoris 
Mater, Danilo e eu, após a conclusão da nossa 
teologia,  defendemos nossas teses de 
bacharelado e fizemos o exame final diante da 
mesa examinadora composta pelos nossos 
professores e orientadores e do delegado da 
Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, o 
Padre João Baptista Mezzalira. Ao final dos 

exames, obtivemos o grau de bacharelado cum 
lauda, habilitando-nos para futuramente darmos 
seguimento aos estudos no mestrado e no 
doutorado.

Agradecemos a todos os nossos amigos e 
amigas que nos ajudaram para que essa 
conquista fosse possível; agradecemos, 
sobretudo, pelas orações que são fundamentais 
para nos sustentar, especialmente nessa reta 
final da caminhada formativa, em que tudo ganha 
um sentido especial, mas também aumentam as 
dificuldades, os desafios e as responsabilidades. 

Que a Virgem Senhora da Assunção, nossa 
mãe e mestra, continue intercedendo por nós e 
por todos de nossa paróquia querida. 

Rezem por nós!

Patrick AzeredoVocações da nossa comunidade paroquial,
os seminaristas Patrick Azeredo e Danilo
Felipe concluem nova etapa de formação

Pastoral do Berço
A missão de apoiar as gestantes

Notícias

 A Coordenadora da Pastoral do Berço, 
Ana Ecilda relata o quanto é gratificante 
participar da Obra do berço e que as 
agentes consideram uma Missão, que 
cumprem com muito amor, respeito e 
carinho com as gestantes. 

Mensalmente é feito um Encontro com 
as gestantes nos quais há momento de 
oração, palestra e partilha de um delicioso 
lanche preparado pelas  agentes da 
Pastoral .  As  palestras  possuem 
linguagem de fácil entendimento. A 
enfermeira Aline, explica e demonstra 
para as gestantes como amamentar, 
higiene do bico da mama, etc; a dentista, 

Vânia Maria
Drª. Adriana, faz uma explanação sobre a 
higienização da boquinha do bebe; a 
Maria Lucia, explica sobre e conversa 
com cada gestante sobre o batismo do 
bebe; a Irmã Maria de Lourdes é a nossa 
diretora espiritual e realiza a abertura dos 
nossos Encontros, lendo e refletindo 
sobre a Palavra do dia. 

As fichas das gestantes devem ser 
feitas na secretaria paroquial. Entregamos 
os enxovais no último ou penúltimo mês 
da gestação. Todos material é doado por 
paroquianos e voluntários que abraçam a 
nossa causa. 

No dia 08 de dezembro faremos o 
encerramento do ano de 2018, com um 
Café da manhã para as gestantes e 
agentes da Pastoral.

Coordenação ECC
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da missa. Unicamente, na presença do 
coroinha, a ele pertence às tarefas 
litúrgicas de auxílio ao sacerdote. Deve 
conhecer de forma precisa e contínua: 
1. A Santa Missa, parte por parte; 2. A 
doutrina da Igreja; 3. Os livros sagrados; 
4. Os objetos litúrgicos utilizados na 
celebração; 5. As vestes litúrgicas. Eu, 
de modo particular, pude acompanhá-
los durante o período de formação. 
Encaminhando -os  a  um  novo 
aprendizado, tive a experiência de ver 
em cada um, o gosto digno pela Liturgia 
Sagrada e a ânsia em servir e sentir 
D e u s  m a i s  i n t i m a m e n t e  n a s 
celebrações, e fora delas também. Ser 
coroinha é viver a Eucaristia, é viver 
Cristo em todos os momentos da vida. A 
Eucaristia é a fonte de todas as graças, 
é alimento que fortalece a alma e nos 
conduz ao Pai. Ao viver a Eucaristia, o 
coroinha vive o seu ministério de serviço 
com mais dignidade, dedicação, oração 
e amor e, assim, santifica-se e 
aproxima-se cada vez mais de Deus. 

Ser coroinha é “Crer em Deus Pai; 
Querer a Jesus Cristo, a Vida eterna; 
Fazer o bem em nome do Amor de 
Deus” e assim santificar cada vez mais 
o seu serviço, suas escolhas, enfim, sua 
vida.

No último sábado, dia 6 de outubro 
de 2018, foram admitidos exatos 27 
jovens ao Grupo de coroinhas de Nossa 
Paróquia. Mais 27 jovens ao serviço do 
Altar de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

É um dos serviços mais belos 
prestados à Deus na Igreja e senão, 
aquele mais íntimo ao serviço dos 
Anjos. Sim, como no Reino dos céus, os 
coroinhas desempenham na Terra, o 
serviço dos Anjos. Ser coroinha vai além 
do que vemos por fora. É de máxima 
importância que o coroinha, que lida 
continuamente com as coisas de Deus, 
aprenda o seu dever desde o altar, até 
as suas relações sociais. É essencial 
“saber o que deve crer, o que deve 
querer, o que deve fazer” Aqueles que 
são chamados a doar tempo da sua 
vida em testemunhar Jesus Cristo e 
viver em intimidade com Ele no serviço 
ao altar, nas celebrações eucarísticas, 
desfrutam de um enorme privilégio. São 
convidados a dar testemunho da sua 
missão também na família, na escola e 
assim por diante. 

Ser coroinha é algo muito importante, 
ao prestar um serviço, principalmente, a 
Deus. Tem a seu cargo todas as tarefas 

Rodolfo Bartholomeu

Pastoral dos Coroinhas
Admissão de 27 novos jovens

No dia 4 de outubro, a Fraternidade 
da Ordem Franciscana Secular de Cabo 
Frio, em festa, comemorou seu 
fundador, São Francisco de Assis.

Ao cair da tarde, o diácono Arildo deu 
a Bênção aos animais trazidos por 
devotos à frente do Convento Nossa 
Senhora dos Anjos, para este evento 
que acontece todos os anos, por 
ocasião do dia de São Francisco.

às 19h, na Capela de São Francisco , 
foi celebrada a Santa Missa, presidida 
pelo Vigário Padre Marcos, que contou 
com a presença de grande numero de 
paroquianos simpatizantes de São 
Francisco.

A Fraternidade costuma fazer o 
Tríduo em preparação para esta data e, 
no dia  3 de outubro,  todos os 

Franciscanos se reúnem para conhecer 
o Carisma Franciscano, com velas 
acesas ao redor da imagem do Santo 
no esquife, relembrando o momento de 
sua morte. Este é um momento muito 
significativo para todos que com muita 
emoção celebram a Memória do 
Trânsito,  instante em que São 
Francisco deixa este mundo e vai ao 
encontro do Pai.

Todos são convidados a participar 
das celebrações. Se alguém se sentir 
atraído para conhecer o Carisma 
Franciscano, pode visitá-los na Capela 
anexa ao Convento, no terceiro 
domingo do mês, a partir das 8h30m, 
quando se reúnem para a Santa Missa, 
aprofundamento  e  convivência 
fraterna, até às 12h. Você será muito 
bem vindo, com as bênçãos de São 
Francisco de Assis. Paz e Bem!

Notícias

Ordem Franciscana Secular
O Dia de São Francisco de Assis

Vânia Maria
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No dia 05 de Outubro a comunidade de São Benedito se 
reuniu na Matriz Auxiliar para festejar o dia do seu padroeiro.

A Santa Missa foi presidida pelo Vigário Padre Marcos, e 
lembramos um pouco da vida de São Benedito em sua  homilia:

Hoje, celebramos São Benedito, um negro, que também era 
da Ordem Franciscana; ontem nós celebramos São Francisco de 
Assis.

São Benedito, um homem humilde, simples, pobre, caridoso, 
mais também um homem  obediente, ele viveu como eremita, 
mais a  pedido do Papa ele vai  para o convento, obedece ao 
papa, e quando  chega no convento ele se torna superior  da 
Ordem, mesmo não sendo um sacerdote,  um leigo, sendo que,  
ele depois  que terminou  o tempo de ser o superior da Ordem ele 
vai exercer o serviço mais simples,  na cozinha, então ele 
entendeu que Poder em Cristo  significa serviço , não é para 
mandar em ninguém,  mais ao mesmo tempo  São Benedito era 
um homem penitente,   e essa penitência que é sinônimo de 
conversão, que hoje nós ouvimos no Evangelho,  Jesus 
exortando as cidades impenitentes: Corazim, Betsaida, 
Cafarnaum, que não fizeram penitência, que não se converteram, 
essa penitência   que é para todos nós, como também   São 
Benedito viveu , ao mesmo tempo vemos em São Benedito um 
homem despojado, porque era Franciscano.

Então que possamos pedir a intercessão desse grande Santo 
que hoje celebramos da Ordem Franciscana, para que possamos 
continuar seguindo a este Senhor, que hoje nós observamos na 
primeira leitura que  manifesta a sua sabedoria o seu Poder sobre 
toda a criação diante de Jó,  ou seja ele está manifestando a sua 
Oniciência e a sua Onipotência  sobre a nossa vida também.

Que com a intercessão de São Benedito, possamos continuar 
seguindo este Senhor e assim nós poderemos dizer como o 
salmista de hoje nos ensina.

Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo 
admirável me formaste! Que prodígio e maravilha as vossas 
obras!

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Para sempre seja Louvado!
Após a linda celebração e reflexão, toda comunidade pôde se 

deliciar na Cantina Mãe Rainha, com variados caldos, bobó de 
camarão e diversos doces, ao som animado da Banda Groove-in.

São Benedito rogai por nós !

Marcia Reis

Celebramos com a Santa Missa,
seguida de boa música e caldos
o dia de São Benedito na Paróquia

Arquidiocese de Niterói
Paróquia Nossa Senhora da Assunção

Cabo Frio  – Vicariato  Lagos

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA MISSIONÁRIA 2018:

18 de novembro - DOMINGO

Missão Popular

19 de novembro -  SEGUNDA-FEIRA

 Apresentação dos trabalhos pastorais realizados pelos leigos
da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção.

19h - Santa Missa na Matriz Auxiliar
20h - Show popular - New Bossa - Em frente à Matriz Auxiliar

20 de novembro - TERÇA-FEIRA

Evangelização nas Praças Públicas
7h30min – Santa Missa

17h - Tarde de Evangelização em todas as Praças Públicas das Capelas e da Matriz:
– Matriz: Praça Porto Rocha (Gincana)

– Gamboa: na Praça da Gamboa
– Santa Clara: na Praça ao lado do DPO

– Peró: na Praça do Moinho
– Santana: na Praça de Vila Nova

21 de novembro - QUARTA-FEIRA 

Oração pelos leigos e pelas Missões 
Ao longo do dia, em horários combinados pelas pastorais e

movimentos, realizar oração pelos trabalhos de evangelização. 

22 de novembro - QUINTA-FEIRA

Hora Santa 
20h - em todas as Capelas, Adoração e bênção do Santíssimo.

23 de novembro - SEXTA-FEIRA

 Terço Luminoso 
20h - em frente ao Convento Nossa Senhora dos Anjos

24 de novembro – SÁBADO

Praça Porto Rocha – Matriz Nossa Senhora da Assunção (Cabo Frio)
 - Encerramento do Ano do Laicato para todo Vicariato Lagos.

15h – Show na Praça Porto Rocha
16h – Reflexões e pregações feitas por leigos

17h - Bênção do Santíssimo Sacramento
18h – Santa Missa de Encerramento do Ano do Laicato presidida por
Dom Luis Antonio Ricci – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Niterói.

No dia 07 de outubro, o Arcebispo Emérito da Arquidiocese de 
Niterói, Dom Alano Maria Pena celebrou o 83º aniversário natalício.

Dom Alano foi Arcebispo de Niterói de 2003 até 2011, quando 
renunciou ao cargo por ter completado 75 anos.

Que Deus cubra de bênçãos o ministério e a vida de Dom Alano, 
que ama a nossa cidade e está sempre disponível para celebrar em 
nossa Paróquia e nos agraciar com os seus ensinamentos. 

Aniversário de Dom Alano Maria Pena
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No último dia 9 de outubro, mês do 
Rosário, o Terço dos Homens completou 6 
anos de atividades na paróquia. O movimento 
que teve, no início, a motivação do Diácono 
Arildo, hoje se reune todas as terças-feiras na 
Matriz Histórica após a missa das 19h para 
rezar o terço mariano.

Neste dia após o terço, os membros 
comemoraram com bolo e salgadinhos no 
salão paroquial. 

O Terço dos Homens Mãe Rainha - THMR 
é um movimento leigo, ligado ao Movimento 
Apostólico de Schoenstatt, cujo objetivo é 
reunir homens para rezarem o terço pela 
santificação da família; evangelizando-os e 
servindo a Igreja local, em comunhão com os 
demais serviços e pastorais da Paróquia. 

Atuando desde 2012 na Paróquia, outros 
grupos frutos deste trabalho atuam em outras 
comunidades e Paróquias. Na Capela de São 
Pedro  na  Gamboa,  por  exemplo ,  a 
comunidade se reúne todas as terças-feiras 
para rezar o terço. 

Confira as comunidades onde se encontra 
o movimento do THMR.

Programação dos grupos
do terço dos homens

Segunda-feira: Capela de São Pedro na 
praia do Siqueira.

Terça-feira: Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Assunção; Capela de São Pedro 
e São Paulo na Gamboa; Igreja de São José 
no Peró; Igreja de Nossa Senhora da 
Esperança. 

Quarta-feira: Igreja de São Cristóvão; 
Comunidade Santos Anjos Custódios.

Quinta-feira: Capela de São José 
Operário. 

Maria Lúcia Menezes

O Terço dos Homens
celebra seis anos de
atividade na Paróquia

Três Escolas Vivenciais animaram nosso 
Movimento nos meses de setembro e outubro. A 
primeira, no dia 10/09, abordou o tema 
“Formação e Educação Permanente da Fé”. 

Ministrada pela vice-coordenadora do Setor 
Cabo Frio, Sulamar Mônica, a escola contou 
com a participação das novas cursilhistas, que 
numa noite de partilha e confraternização, 
aprenderam “que precisamos conhecer a Bíblia 
e os documentos da Igreja, pois só assim 
adquirimos uma consciência crítica, para nos 
posicionarmos no mundo como verdadeiros 
cristãos”.

No dia 24/09, foi a vez da cursilhista Letícia 
Guimarães apresentar para as novas 
integrantes do MCC o tema “Obstáculos ao 
Reino de Deus: O Pecado”. Com uma 
linguagem didática e muita dinâmica, Letícia 
mostrou os obstáculos que devemos transpor 
para não nos afastarmos de Deus, pois o 
verdadeiro pecado é a nossa ruptura com  
Deus.

No dia 08 de outubro a equipe responsável 
pela Escola Vivencial do MCC preparou um 
Estudo Bíblico sobre o livro da Sabedoria, que 
nos fala sobre a ética e a justiça, advertindo-nos 
de que a sabedoria não é conquistada, mas 
doada por Deus. Divididos em grupos, os 
cursilhistas presentes participaram ativamente 
desse momento de aprendizado.

Notícias MCC
Escolas Vivenciais

O Movimento de Cursilhos de Cristandade – Setor Cabo Frio e a 
comunidade paroquial de Nossa Senhora da Assunção tiveram a 
alegria de participar da celebração do matrimônio do casal Bianca 
Milagres e Wolf Fontes, realizado no dia 13 de outubro, na Igreja 
Matriz Histórica.

Wolf e Bianca se conheceram em 1993, apresentados pela irmã 
de Wolf que, na época era cliente da loja em que Bianca trabalhava 
no Rio de Janeiro. Os dois decidiram morar juntos em 1994 e, como 
ainda não tinham caminhada na vida cristã, não oficializaram a 
união.

Em novembro de 1995, nasceu o primeiro filho do casal, Felipe, 
hoje com 23 anos e, após oito anos, em novembro de 2003, chegou 
Bernardo.

No final do ano de 2007, Deus começou a traçar os caminhos do 
casal. Os dois se mudaram para Cabo Frio, pensando em 
proporcionar mais conforto e lazer à família. E em 2012, a vida cristã 
teve início, através do Movimento de Cursilhos de Cristandade. 

Cada vez mais fortalecidos pela fé, Wolf e Bianca fizeram o 
Encontro de Casais com Cristo e decidiram receber o Sacramento 
do Matrimônio. A cerimônia, assistida pelo Padre Nelson, foi cheia 
de emoção, principalmente porque a noiva recebeu, também, a 
Primeira Eucaristia. 

Para Sulamar Mônica, Vice Coordenadora do MCC Setor Cabo 
Frio, “a cerimônia religiosa foi tocante e contagiou a todos os 
presentes”.

Fabíola Peixoto, madrinha do casal, disse que a união de Wolf e 
Bianca “foi um sonho realizado, um matrimônio aguardado por 
todos”.

Wolf e Bianca deram um testemunho de amor, fé e perseverança. 
Não desistiram do sonho de receber o Sacramento do Matrimônio e 
a Sagrada Comunhão, apesar de todas dificuldades pelas quais 
passaram. Num mundo em que as famílias são cada vez menos 
valorizadas, os dois testemunharam a manifestação do amor de 
Deus numa linda e emocionante celebração.

Laura Azevedo


