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Queridos paroquianos, louvado 

seja Deus para sempre! 

É com um sentimento de imensa 

satisfação que realizamos mais uma 

festa de nossa Senhora da Assunção. A 

festa da Padroeira deve ser um tempo 

de paz, de conf ra tern ização, de 

unidade, de encontro com Deus e com 

os irmãos e irmãs de caminhada. 

Obrigado, queridos paroquianos!

Repassando um pouco esses dias 

festivos, relembro primeiro os dias     

d e  n o s s a  N o v e n a ,  f o r a m  d i a s 

marav i l hosos ! Con tamos com a 

presença e a participação de muitos 

devotos de Nossa Senhora, contamos 

também com a presença do Frei Jerry   

e dos Padres Wallace e Wellington,      

que mui to abr i lhantaram nossas 

celebrações. Muito obrigado!

Relembro também os dias de festejo 

externo: a estrutura preparada, os 

shows de cada noite, as doações que 

r e c e b e m o s ,  o  e m p e n h o  d o s 

paroquianos nas múltiplas funções: 

seja no trabalho das barracas, na 

locução, no camarim, na organização e 

distribuição dos produtos e dos tickets, 

etc, etc. Quanto coisa bonita para 

agradecer a Deus! 

O ponto alto de tudo foi o próprio dia 

15 de agosto, quando t ivemos a 
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SANTAS MISSAS
MATRIZ HISTÓRICA:

Segunda-feira:
 7h30min

Terça-feira à sexta-feira:
 7h30min e 19h

MATRIZ AUXILIAR:

Sábado:
16h (março a novembro) e 20h

Domingo:
8h30min, 18h e 20h

Santíssimo: Aberto diariamente

 de 7h30min às 20h
Bênção: Quinta-feira às 18h

CONFISSÕES:

Terças-feiras: 
15h às 17h

Quartas-feiras:
15h às 18h

Quintas-feiras:
 10h às 12h

Sextas-feiras:
 15h às 17h30min e às 20h

Sábados e domingos:
 30 minutos antes das Missas

celebração das Missas e da Procissão 

de nossa Padroeira. Agradeço as 

presenças do Bispo auxiliar, D. Luiz 

Ricci e do Arcebispo Metropolitano D. 

José Francisco, que presidiram as 

Missas da Solenidade.

E como não nos reco rda r da 
P r o c i s s ã o  d e  N o s s a  S e n h o r a              
da Assunção? Fo i um momen to 
absolutamente lindo!

A l é m d e  t o d o s  q u e  j á  c i t e i ,    
também quero agradecer os nossos 
p a t r o c i n a d o r e s ,  q u e  s ã o  d e 
f u n d a m e n t a l  i m p o r t â n c i a ,  e l e s 
realizam conosco o dom da partilha e 
da comunhão. Muito obrigado! 

H á  t a m b é m  u m a  e q u i p e  d e     
t rabalho, a quem expresso meus 
agradecimentos, pois essa equipe, 
durante alguns meses, dedica-se à 
organização da Festa, é a Comissão de 
festejos. Nem sempre é fácil tomar 
decisões, diante de situações que se 
apresentam, mas sempre a intenção 
da Comissão é realizar aquilo que for o 
melhor para a Comunidade Paroquial. 
Obrigado a vocês!

Acima de tudo e de todos é a Deus 
que agradecemos, as bênçãos de cada 
dia. Que a virgem Maria, com o título de 
N o s s a  S e n h o r a  d a  A s s u n ç ã o , 
interceda por nós e nos ajude na 
caminhada para o céu!

Editorial
Padre Marcelo Chelles

Tel.: (22) 26430082
Site: www.pnsassuncao.org.br

e-mail: saleluzedicao@gmail.com
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O Dia Nacional da Juventude (DNJ) é um evento religioso 
que surgiu em 1985, durante o Ano Internacional da Juventude, 
promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU). A 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) determinou 
que o DNJ fosse sempre realizado em um domingo do mês de 
outubro. O DNJ reúne uma grande concentração de jovens de 
todas as paróquias de nossa Arquidiocese de Niterói. Cada ano 
pensamos em um local diferente para acolher este evento. 

O DNJ 2019 será realizado no dia 27 de outubro, na FAETEC 
de Bacaxá, Vicariato Lagos. O evento tem como objetivo 
mostrar ao jovem a unidade e a comunhão da Igreja. Além disso, 
desejamos proporcionar aos jovens uma oportunidade de 
celebrar o que tem em comum. É um dia de oração,  
espiritualidade, entretenimento e alegria para os jovens da 
Arquidiocese de Niterói. Haverá no dia do evento: palestras, 
workshops, oficinas, feira vocacional, pregações, adoração, 
missa, confissões e o show com a Banda Missionário Shalom. 
Todos os jovens estão convidados. "Vós sois o agora de Deus" 
(Papa Francisco).

Pe. Marcos Vinícius Santana - Assessor do Setor da Juventude

(Reunião preparatória para o DNJ, na 
Pa róqu ia  São  Sebas t i ão ,  em 
Araruama, contou com a participação 
de representantes paroquiais e 
coordenadores vicariais, do Vicariato 
Rural e do Vicariato Lagos) 

Em parceria com a Secretaria do Turismo Histórico, todas as 
quartas-feiras, das 9h às 18h, um historiador tem ficado de plantão na 
Matriz Histórica para uma visita guiada pela nossa Matriz. A Paróquia 
Nossa Senhora da Assunção foi fundada no mesmo ano em que Cabo 
Frio foi fundado, no ano de 1615. A Igreja Matriz Histórica tem 403 anos 
de história, e possui em seu acervo peças de grande valor histórico, 
artístico e cultural.

E nas quintas-feiras, sextas-feiras e sábados, das 14h às 18h, há 
um historiador de plantão na Capela de Nossa Senhora da Guia, recém 
restaurada, que estará aberta à visitação. 

Exposição e Adoração 
ao Santíssimo Sacramento

Na primeira quinta-feira do mês há 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.

Avisos Paroquiais

O Dia Nacional da Juventude
(DNJ) será em 27 de outubro
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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:

O ar condicionado está sendo instalado. 
Ajude-nos a honrar com as prestações! 

O grande esforço da comunidade paroquial e dos visitantes 
temporários, que abraçaram a campanha do ar condicionado com 
contribuições ao longo dos últimos anos, já está dando resultado. O ar 
condicionado foi comprado, a sua instalação em nossa Matriz Auxiliar 
requer um grande esforço de logística, mas logo estará em pleno 
funcionamento para alívio de todos nós. 

Contudo, o valor faltante para o pagamento do Ar Condicionado será 
parcelado e precisamos redobrar os esforços da campanha para que a 
Paróquia possa continuar honrando os seus compromissos, oferecendo 
aos paroquianos o conforto do ambiente climatizado. Seguimos contando 
com a sua contribuição!

Para se tornar um novo colaborador, tanto com o carnê, quanto com as 
doações espontâneas, basta fazer a sua doação na igreja ou na secretaria 
paroquial. Contamos com a sua colaboração!

Banco Bradesco - Agencia: 0588-6 - Conta poupança: 1012330-5
CNPJ: 30.147.995/0016-65 - Paróquia Nossa Senhora da Assunção
secretariaparoquial@pnsassuncao.org.br - Tel: 2643-0082 / 98811-

Segunda-feira – Aracy: 2648-1361 / 99212- 5571; – Francisco Chagas: 
99827-5907; – Célia Simas: 99962-8721; – Newton: 2645-0661 / 99971-
1427 Terça-feira – Gercina: 2643-5381; – Andreia: 2643-2054 / 99217-
3631; -– Marilda: 2645-2017 / 99813-3106; Quarta-feira – Aurora: 2645-
4228 / 99282-4646; – Ir. Maria de Lourdes: 2643-3145 / 96941-0099; -– 
Damião: 99770-3736;  -– Zaidi: 2647-3767 / 99215-6248; Quinta-feira – 
Cristina: 98808-4324; – Maria Eli: 99879-8878; – Ana Marta: 2645-1929 / 
99759-1042; – Wanda: 2643-3867 / 99267-9098; Sexta-feira – 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; – Jefferson: 2645-3796 / 99207-0875;

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.

Pastoral da Esperança tem escala
fixa para atendimento à comunidade
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A novena de Nossa Senhora da 
Assunção é o período de nove dias que 
antecedem a Celebração do dia da 
Padroeira de Cabo Frio, quando a 
comunidade paroquial, movida pela 
enorme devoção à Imaculada Virgem 
Maria, assunta ao céu em corpo e alma, 
após as Santas Missas, entoa orações e 
cânticos dedicados à sua intercessão. Foi 
assim que, a partir de terça-feira, dia 6 de 
agosto, a comunidade se entregou a esse 
maravilhoso exercício espiritual que nos 
ajuda a rezar, nos aproxima de Deus e nos 
prepara para melhor celebrarmos a 
Assunção da Virgem Maria. 

A novena aconteceu na Matriz Histórica 
até a sexta-feira, e no sábado, dia 10, 
houve a esperada e difícil operação de 
transladação da imagem quatrocentenária 
de Nossa Senhora da Assunção, da Matriz 
Histórica para a Matriz Auxiliar.

A transladação é uma operação  
arriscada e realizada com muito cuidado, 
porque consiste em descer a imagem do 
Altar-Mor, e depois de ornamentá-la 
lindamente, levá-la em solene procissão, 
com as  crianças vestidas de anjo, e 
seguida por todos os coroinhas, ministros, 
acólitos, o diácono, os  padres, as 
pastorais e movimentos, além de muitas 
pessoas tocadas pela bela expressão de 
fé.    

A procissão seguiu cantando hinos em 
honra de Maria Santíssima, até que a 
imagem fosse entronizada no Altar da 
Matriz Auxiliar, onde se deram as demais 
novenas, até o seu encerramento, que 
aconteceu no dia 14 de agosto, com a 
esperada cerimônia de Coroação de 
Nossa Senhora, que é realizada pelas 
crianças da Paróquia, vestidas como 
anjos, e toca profundamente o coração da 
comunidade.

A Novena em honra de Nossa Senhora da Assunção

Foto: Anderson Valle 

Foto: Helbert Machareth
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No dia da Padroeira, após a Santa Missa iniciada às 10 horas, o Grupo Artístico 

Rainha Assunta - GARRA apresentou na Matriz Auxiliar, o emocionante Auto da 

Assunção de Nossa Senhora, denominado “Maria, presente em todos os tempos”. A 

apresentação do grupo artístico contou com a belíssima participação do Coral 

Rainha Assunta nos vocais.

O Coral Rainha Assunta, patrimônio da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, 

recentemente completou 28 anos de existência, com grande sucesso.

 A homenagem foi encerrada com a encenação do quinto mistério glorioso da 

nossa fé: a Coroação de Nossa Senhora como Rainha dos Céus e da terra, com a 

interpretação da canção «Perfeito é quem te criou». 

Auto da Assunção de Maria

Aconteceu, dia 15 de agosto, após a Alvorada  
que deu início aos festejos da Padroeira de Cabo 
Frio, Nossa Senhora da Assunção, com saída da 
Praça Porto Rocha, o tradicional Passeio Ciclistico 
da Padroeira, que contou com apoio do grupo Bike 
Night. Antes do passeio o Padre Marcelo Chelles 
abençoou os participantes.

A organização pediu que todos fossem 
vestidos com camisetas brancas ou azuis, e que 
fizessem uma doação de 3kg de alimentos, não 
perecíveis, para que o Dispensário Paroquial 
pudesse distribuí-los às famílias cadastradas nos 
programas sociais da paróquia. 

Passeio Ciclístico da Padroeira

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 
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.

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 da Saúde 

Foto: Helbert Machareth

Foto: Helbert Machareth
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   No dia 15 de agosto, dia de Nossa 
Senhora da Assunção, foram realizadas 
duas Missas Solenes na Matriz Auxiliar de 
Nossa Senhora da Assunção.
A primeira missa, que teve início às 10 
horas, foi presidida por Sua Exa. Revma. 
Dom Luiz Antônio Ricci, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de Niterói e concelebrada pelo 
Padre Marcelo Chelles, contando, ainda, 
com a presença do vigário paroquial, o 
Padre Marcus Vinícius; o Padre Willian 
César, da paróquia Nossa Senhora da 
Esperança; Padre Dionísio, da paróquia de 
São Cristóvão, e o Diácono Arildo.  
Antes da homilia que foi proferida pelo Bispo 
auxiliar, o padre Marcelo saudou as muitas 
autoridades presentes na Santa Missa. A 
homilia proferida pelo Bispo Auxiliar, 
ressaltou o que o Padre Marcelo Chelles 
havia dito no início da cerimônia, que a 
Festa de hoje é muito significativa. 
“Celebramos a  Assunção de Maria e essa é 

a festa toca no nosso coração porque é a 
festa da esperança, e da esperança Cristã 
na Vida Eterna. Onde está Jesus, o nosso 
Salvador está Maria, e onde está Maria 
estamos nós. Hoje o nosso olhar se volta 
para o céu, onde está a nossa Mãezinha do 
Céu, intercedendo por cada um de nós, que 
aqui peregrinamos tendo como meta a casa 
do Pai. A nossa vida tem sentido, a nossa 
vida tem destino e o destino é a Casa do Pai, 
por isso a importância desta festa, olhando 
para o nosso futuro, olhando para a casa do 
Pai, nós podemos viver o presente com mais 
profundidade. Que bom ter Nossa Senhora 
da Assunção como Padroeira desta 
Comunidade” - disse Dom Luiz  Antônio. 
Em outro momento, indagando qual o papel 
de Maria em nossa vida; qual o lugar da 
Ig re ja  em nossa v ida ;  ressa l tou  a 
importância da Igreja na história deste 
Município e da nossa vida, dizendo que 
precisamos valorizar a presença da Igreja 

A  Assunção de Maria é a festa que toca o nosso coração, porque é a festa da esperança Cristã na Vida Eterna.  (Dom Luiz Antônio)

Dom Luiz Antônio presidiu Missa Solene na Festa da Padroeira

Viva, e de Maria em nossas vidas, o que nos 
mantém no caminho de Jesus, o nosso 
Salvador. 
“Existe um teólogo, Balthazar, que diz que 
sem Maria, a Igreja e todos nós corremos o 
risco de nos desumanizarmos. Então, se 
prepararmos um lugar para Maria em nossas 
vidas, seremos mais humanos e mais 
próximos da santidade”. - disse Dom Luiz, 
que lembrou que Maria se colocou a serviço 
de Deus e é Mãe de Jesus duas vezes, 
porque é Mãe biológica de Jesus, mas 
também o é por se submeter à vontade do 
Pai, e Jesus disse: Minha Mãe e meus 
irmãos são aqueles que fazem a vontade do 
Meu Pai. “A mensagem é essa: Devemos 
olhar para o céu, mas assim como Maria, 
precisamos nos colocar a serviço de Jesus, 
uma Igreja em saída, indo ao encontro de 
quem necessita, e tornar completa a nossa 
peregrinação, poderemos ter o mesmo 
destino dela”. - concluiu Dom Luiz. 

Foto: Helbert Machareth
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A segunda Missa Solene do dia da Padroeira de Cabo Frio aconteceu às 18 

horas e foi presidida por Sua Exa. Revma. Dom José Rezende Dias,  

concelebrada pelo Padre Marcelo Chelles. 

Em sua homilia, Dom José nos falou que esta festa que vivenciamos tem um 

significado único para as nossas vidas: “No texto do evangelho vamos 

perceber a salvação de Deus acontecendo não nos palácios com  os nobres 

mais importantes, mas acontecendo na família, com duas mulheres simples, 

humildes que acolhem a palavra do Senhor e acreditam nas promessas de 

Deus.” - Disse mais: “que a solenidade da Assunção é o ponto alto de nossa 

fé. Nós estamos aqui nesta terra de passagem e também somos chamados a 

viver junto de Deus, no céu”. 

Dom José Francisco presidiu a Missa Solene no dia 15, à tarde

 

Fotografia em Evento Social - Eternizando Sonhos

Frederico Santa Rosa 

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

Foto: Rubens Campos

Foto: Rubens Campos
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No dia 15 de agosto, logo em seguida à 
Santa Missa, teve início a esperada 
Procissão de Nossa Senhora da Assunção, 
conduzida pelo nosso Arcebispo, Dom José 
Francisco; o Pároco, Padre Marcelo; o 
Vigário paroquial, Padre Marcus e o 
Diácono Arildo; tendo à frente as crianças 
vestidas de Anjo; seguida pelos Acólitos, 
Ministros, Coroinhas, grande número de 
pessoas da comunidade paroquial, além de 
muitos circunstantes, atraídos pela linda 
manifestação pública de fé, na cerimônia de 
devoção à Nossa Senhora, repleta de 

A emocionante Procissão de Nossa Senhora da Assunção

significado e beleza.
Com emoção, o povo de Deus seguiu 

caminhando, rezando e entoando cânticos 
marianos,  em missão evangelizadora.  

Ao final da procissão, que circundou a 
Praça Porto Rocha, e antes que a imagem de 
Nossa Senhora da Assunção fosse 
reconduzida ao Altar-Mor da Igreja Matriz 
Histórica, houve um momento especial de 
louvor à Maria, modelo de virtude e perfeição,  
concluído com uma linda queima de fogos, 
em frente à Matriz Histórica de Nossa 
Senhora da Assunção.   

Resultado financeiro da Festa

Ao agradecer à comunidade 
paroqu ia l ,  o  Padre  Marce lo 
apresentou o resultado financeiro 
da Festa da Padroeira de 2019. 

“Agradeço a todos vocês que 
tomaram parte em qualquer serviço 
ou ajuda na festa. Obrigado pelos 
doces, na ajuda das flores, nos 
trabalhos das barracas. Obrigado à 
C o m i s s ã o  d e  F e s t a ,  a o s 
Patrocinadores, enfim, a tantos que 
nos ajudaram. Muito obrigado a 
todos!“ - disse o Padre Marcelo.

O resultado financeiro da Festa 
foi de R$ 71.878,15.

Foto: Rubens Campos

Anuncie na nova Revista da nossa Paróquia
Contato pelo e-mail: saleluzedicao@gmail.com

ou pelo Tel. (22) 99971-6918 - Rubensou pelo Tel. (22) 99971-6918 - Rubens

Contato pelo e-mail: saleluzedicao@gmail.come
Anuncie na nova Revista da nossa Paróquia
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A programação externa da Festa da 
Padroeira incluiu shows noturnos nos quatro 
dias de festa, desde quarta-feira, dia 14 até 
Sábado, dia 17, com barraquinhas de quitutes e 
comidas típicas no entorno da Praça Porto 
Rocha. A Prefeitura Municipal de Cabo Frio, 
através da sua  Superintendência de eventos 
deu todo suporte aos festejos da Padroeira, com 
montagem e desmontagem das tendas, luz e 
som do palco para as apresentações musicais, 
além da instalação de banheiros químicos. 

No dia 14, às 20h, o show “Good Times” 
ficou por conta do DJ Júnior e Claudio Lima; 
logo em seguida, Lippe Secco subiu ao palco 
com repertório para prorrogar o “Happy hour”.

Na quinta-feira, dia 15, dia de Nossa 
Senhora da Assunção, às 20h, o palco montado 
na Praça Porto Rocha recebeu a apresentação 
do Ministério Novo Agir; e para fechar a noite 
com chave de ouro, a Banda No Hall, encerrou 

A Festa da Padroeira lotou e animou a Praça Porto Rocha

Da educação infantil ao ensino médio

Avenida Nilo Peçanha, 140 - Centro
Cabo Frio, RJ - Tel.: (22) 2647-1228

Colégio Franciscano

Sagrado Coração de Jesus

Rede Franciscanas
www.sagradocj.com.br

Foto: Helbert Machareth

Foto: Helbert Machareth

os festejos do dia. 
Na sexta-feira, dia 16, às 20h30min,  subiu 

ao palco o Grupo Tambores Urbanos e 
fechando a noite, às 22h30, o show foi do cantor  
Alvinho.

No sábado, dia 17, às 20h30, voltou ao 
palco o show “Good Times”, com o DJ Júnior e 
Claudio Lima. Às 21h30, Duda Soares (ex-
participante do programa “The Voice Kids”, da 
Rede Globo. A programação continuou com o 
setanejo  de Nagza Reis, às 23h.

No Domingo, dia 18, a Missa aconteceu às 
10h30min. A partir das 12h, foi servido um 
concorrido e delicioso almoço na Praça Porto 
Rocha,  com opções de churrasco ou 
escalopinho. O almoço foi animado por Jero e 
Jamantha, até as 15h. Em seguida, aconteceu 
o “Show de Prêmios”, que divertiu as muitas 
famílias presentes na Praça Porto Rocha, 
encerrando os festejos externos da Festa da 
Padroeira
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Aconteceu no dia 25 de agosto a 12ª 
edição da Corrida da Padroeira, com 
largada às 8h na Praça Porto Rocha. O 
evento faz parte das homenagens ao 
dia de Nossa Senhora da Assunção. As 
provas compreendiam distâncias de 5 e 
10Km de corrida, além de 5 Km de 
caminhada, divididos em 12 categorias, 
masculinas e femininas. De acordo com 
a organização a corrida da Padroeira 

Tradicional corrida prosseguiu
as homenagens à Padroeira

Com o intuito de orientar e ajudar no 
crescimento pessoal e social das famílias 
com relação a sua participação na sociedade 
atual, a Pastoral Familiar da Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção em Cabo Frio, 
realizou de 23 a 25 de agosto, o Simpósio 
com as Famílias.

Participaram do evento o pediatra, Dr. 
Luiz Antônio, representante da Região dos 
Lagos do Movimento da Cidadania pela Vida 
«Brasil sem aborto»; o Padre Mateus 
Pigozzo,  referência em matér ia de 
Sacramento do Matrimônio e sexualidade 
dos esposos, além de Isabela Ramos, da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro, que 
dissertou sobre a Teologia do Corpo 
segundo São João Paulo II. 

Temas como a defesa da vida humana 
desde sua concepção e fim último natural e a 
personalidade masculina e feminina, foram 
trabalhados no âmbito familiar.

Além das palestras, no sábado (24), para 
animar as famílias houve uma animada noite 
de caldos na Cantina “Mãe Rainha”, da 
Matriz Auxiliar, ao som de MPB da melhor 
qualidade, sob o comando de  Anilson Junior 
e Vitor Gomes.

As atividades da Semana Nacional da 
Família de 2019 em nossa paróquia, foram 
encerrado com a Missa pelas Famílias, no 
domingo, dia 25, às 20h, na Matriz Auxiliar.

Foto: Helbert Machareth

Paróquia realiza Simpósio com as Famílias

contou com cerca de 1500 corredores 
e teve a participação de atletas de 
todo o Brasil e até do exterior. Houve 
premiação para os cinco primeiros 
c o l o c a d o s ,  m a s  t o d o s  o s 
par t ic ipantes  receberam uma 
medalha comemorativa do evento.

A corrida da Padroeira ainda 
promoveu a inclusão no esporte 
garantindo a participação de diversos 
cadeirantes. “Em nossos eventos 
sempre trabalhamos a inclusão de 
uma forma mui to  for te .  Cada 
cadeirante aqui presente está se 
superando e ajudando a outras 
pessoas a vencer seus obstáculos 
também” d isse Hayl lan L ima, 
organizador do evento, ao repórter 
Vinícius Pereira, em matéria para o 
site Globoesporte.com. 
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O Padre Marcelo Chelles agradece aos Patrocinadores por 
todo o apoio para a realização da Festa da Padroeira:


