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Santas Missas:
Segunda-feira:
às 7h30min – Matriz Histórica
(na segunda segunda-feira de 
cada mês, às 19h, na Nova Ma-
triz, é celebrada Missa votiva do 
Espírito Santo)

Terça a Sexta-feira: 
às 7h30min e às 19h 
– Matriz Histórica

Sábado: 
às 20h – Nova Matriz

Domingo: às 8h30min, às 18h 
e às 20h – Nova Matriz

Expediente da 
Secretaria Paroquial
De terça-feira a sexta-feira: 
das 9h às 18h
Sábados:
das 9h ao meio-dia

Bênção do 
Santíssimo Sacramento:
Quintas-feiras:
às 18 – Matriz Histórica (antes 
da Santa Missa)

Confissões:
Terça a Sexta-feira: 
30 minutos antes das Missas
De terça-feira a sexta-feira, 
na Secretaria Paroquial, 
das 9h às 12h e das 13h às 17h

Batismo:
Inscrições às terças-feiras, das 
9h às 12h e das 14h às 17h

Bênçãos de objetos 
(veículos, casas e outros):
marcar previamente na 
Secretaria Paroquial

Matrimônio:
Informações e entrega de docu-
mentos na Sec.Paroquial com a 
presença dos noivos

Comunidades da Paróquia:
Região 1 - Assunção
São Benedito (Capela de São Benedito)
São Bento (Capela de São Benedito)
Santa Mãe de Deus e Lido (Capela Santa Izabel)
Região 2 - Sant’Anna - Sant’Anna (Vila Nova)
Região 3 - Convento - Rainha da Paz e Capela de São Francisco
Região 4 - Santa Clara - Santa Clara ( Jacaré)
Região 5 - São Pedro - São Pedro (Gamboa)
Região 6 - São José - São José (Peró)E
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Vós, que confiastes aos seres humanos a tarefa de governar o mundo, 
concedei que o nosso trabalho vos dê glória e santifique os nossos irmãos e irmãs.

Setembro é muito espe-
cial para a Igreja Católica: 
lembramos a Natividade de 
Maria; celebramos a Exal-
tação da Santa Cruz, nos 
unimos às Dores de Nossa 
Senhora, temos o Dia do 
Idoso, além dedicarmos o 
mês inteiro à Bíblia.

Para nossa Paróquia, 
setembro oferece motivos 
particulares de comemo-
ração: aniversário da Rádio 
Ave Maria, que está há oito 
anos evangelizando e ani-
mando a vida dos católicos 
de Cabo Frio; e do Instituto 
de Educação e Cultura Ma-
ter Coeli, nossa escola pa-
roquial, que este ano com-
pleta uma década, sempre 
dedicada à instituição de 
valores éticos e morais, 
centro e objeto fundamen-
tal do seu processo educa-
tivo.

Nesta edição você vai 
conhecer um pouco mais 
sobre alguns desses temas, 
além de ficar informado 
sobre as principais ativida-
des paroquiais como, por 
exemplo, rever alguns mo-
mentos da Festa em home-
nagem à nossa Padroeira, 
realizada com tanto empe-
nho pelos paroquianos. 

Que neste mês de se-
tembro nos deixemos real-
mente ser iluminados pela 
Palavra do Senhor, fonte de 
Vida!

O ANO LITÚRGICO CELEBRA O MISTÉRIO DE CRISTO
9ª Parte

A Bíblia na Liturgia
A Liturgia Cristã é a ação festiva, pública e 

comunitária das pessoas que professam sua Fé em 
Deus e se reúnem com Jesus Cristo para o memorial 
da sua vida, morte e ressurreição. Nesta ação litúr-
gica encontramos unidas dialeticamente as várias 
formas da presença de Cristo: na Igreja reunida, na 
Palavra proclamada e na Eucaristia partilhada.

A Escritura Sagrada, corpo verbal de Cristo, 
tem um papel fundante e fundamental na Liturgia 
Cristã... “A Sagrada Escritura, na Liturgia, aparece 
como um modelo estruturante da comunicação en-
tre Deus e os homens”. Não há Liturgia sem Pala-
vra. Jesus é a Palavra de Deus que se fez gente como 
nós. Ele mesmo é o portador e a Boa Notícia do Pai.

Na Celebração, a Escritura Sagrada, com textos 
previamente selecionados, no Lecionário, é usada 
essencialmente para proclamar o 
que Deus tem a nos dizer através dos 
Profetas, de seu Filho Jesus Cristo 
e dos Apóstolos, e para responder a 
Ele com nossas vidas no movimento 
dinâmico de escuta e prática do que 
ouvimos, como nos adverte S. Tiago 
1,22: “tornai-vos praticantes da Pala-
vra e não simplesmente ouvintes. “Na 
Liturgia, Deus fala a seu povo. Cristo 
ainda anuncia o Evangelho. E o povo 
responde a Deus, ora com cânticos 
ora com orações”.

A Palavra de Deus, que é viva na 
Igreja, é na Celebração um “sinal ce-
lebrativo enquanto contém e expres-
sa a realidade da salvação. Ela pro-
porciona o encontro da comunidade 
com  o próprio Deus que se comuni-
ca e se faz presente em Jesus Cristo” 
(OPD, n.20, CNBB, doc. 52). A sua proclamação 
deve ser revestida de um cuidado e um respeito todo 
especial, afinal é Deus mesmo quem nos fala. Além 
da proclamação, a interpretação é ação significativa 
e atualizante da Palavra. Há que se cuidar sempre 
mais da preparação de leitores(as) que melhor pos-
sam ajudar o povo de Deus a ouvir e compreender o 
que Deus nos quer dizer com sua Palavra.

... Na Celebração Eucarística, há uma relação 
intrínseca entre a Palavra de Deus e a Eucaristia. 
Como nos recorda o Concílio Vaticano II, “a Igre-
ja sempre venerou as divinas Escrituras, da mesma 
forma, como o próprio corpo do Senhor” (DV 21). 

A comunidade cristã, reunida para celebrar a vida 
e a fé, alimenta-se do Cristo na mesa da Palavra e 
na mesa do Pão. Comunga o Cristo tanto na sua 
Palavra como no seu Corpo. Como tão bem expres-
sou Santo Agostinho: “Bebe-se o Cristo no cálice 
das Escrituras como no cálice Eucarístico”. A Pa-
lavra nos conduz à Eucaristia. A Palavra encontra 
sua plenitude na Eucaristia, ao mesmo tempo que 
a fundamenta.

“A dignidade da Palavra de Deus requer, no es-
paço celebrativo, um lugar próprio para a sua procla-
mação. Convém que a “Mesa da Palavra” ocupe lugar 
central. Nela são proclamadas as leituras Bíblicas. Aí 
aquele que preside, dirige-se à assembléia e profere 
as orações. Para a “Mesa da Palavra” convergem as 
atenções de todos os presentes” (n. 46). “Os livros 

litúrgicos requerem sejam tratados 
com cuidado e respeito, pois é deles 
que se proclama a Palavra de Deus e 
se profere a oração da Igreja. Por isso, 
na celebração, os ministros tenham 
em sua mão livros belos e dignos, 
quer na apresentação quer na encar-
denação” (n. 47). “Convém que as co-
munidades, conforme as circunstân-
cias específicas, encontrem, dentro 
da variedade de gestos possíveis, ritos 
que permitem valorizar e realçar o 
Livro da Palavra (Bíblia, Lecionário) 
e a sua proclamação solene. O Livro, 
sinal da Palavra de Deus, é trazido 
em procissão, colocado na Mesa da 
Palavra, aclamado antes e depois da 
leitura e venerado. Não é recomen-
dável que o leitor proclame a Palavra 
usando o folheto” (n. 70) (Orienta-

ções para Celebração da Palavra de Deus, 1994).
... “A Igreja alimenta-se com o Pão da Vida na 

mesa da Palavra de Deus e do Corpo de Cristo” 
(Inst. Euchr. Mysterium, n.10). Daí que as comu-
nidades cristãs têm alimento de sobra para saciar 
sua fome de Deus, na certeza de que Ele mesmo 
“vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e 
com eles fala”. Assim, podemos entoar com o sal-
mista: “A vossa Palavra, Senhor, é mais desejável 
que o ouro; mais saborosa que o mel a escorrer do 
favo” (Salmo 19,11).

Eliomar Ribeiro, SJ - http://www.jesuitas.org.b
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agenda 

das Comunidades:
Comunidade Santa Clara
Missas:
1º e 2º sábados do mês, às 18h
4º e 5º domingos do mês, às 10h30min
Culto Eucarístico: sábados (exceto o 2º), às 18h
Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
segundas-feiras, às 19h30min
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min

Comunidade Santa Izabel - Bairro São Bento
Missas:
1ª sexta-feira do mês (Missa dos Enfermos), às 8h30min
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 e 5º sábados do mês, às 18h
1º domingo do mês, às 10h30min
Culto Eucarístico: nos sábados em que não há Missa, às 19h
Culto Eucarístico e Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
quintas-feiras, às 19h30min
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min
Legião de Maria: terças-feiras, às 17h
Oração nas casas: sextas-feiras, às 19h30min

Comunidade São José - Bairro Peró
Missas:
Todos os domingos, às 10h30min
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

Comunidade rainha da Paz - Bairro Itajuru
Oração do Terço: segundas-feiras, às 19h
Culto Eucarístico: segundas-feiras, às 19h15min

Comunidade São Benedito - Bairro Passagem
Missas:
2ª quinta-feira do mês, às 19h30min
Legião de Maria: quartas-feiras, às 16h 
Culto seguido de louvor: quartas-feiras, às 19h30min

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 (após o Terço com a Liga de São José)
Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
1ª segunda-feira do mês, das 8h às 18h
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h
Catequese: sábados – Livros I e II, das 15h às 17h
Distribuição de cestas básicas: 
toda última segunda-feira do mês, após a celebração da Palavra
Legião de Maria: terças-feiras – reunião dos dois grupos, das 15h às 
16h e das 17h às 18h
Oração do Terço: 
às segundas-feiras, Terço com a Liga de São José, às 19h; 
às quintas-feiras, Terço Mariano, às 19h; e às sextas-feiras, Terço 
com as crianças, às 19h, junto ao grupo da Liga de São José

Catecumenato: abraçando a fé cristã

Mais uma vez, estão 
abertas as inscrições para o 
Catecumenato (Catequese 
para adultos), que todos os 
anos conduz mais de 80 fieis 
aos sacramentos da Igreja 
Católica. Em maio deste 
ano, aproximadamente 60 
catecúmenos receberam a 
Primeira Eucaristia; e no 
mês passado, noventa deles 
receberam o sacramento da 
Crisma.

A sua base é o rito da 
iniciação cristã dos adultos, 
reformado por determina-
ção do Concílio Ecumênico 
Vaticano II e aprovado pela 
autoridade do Papa Paulo 
VI. Sendo assim, o itine-
rário espiritual dos adultos 
segue várias etapas.

São onze meses de aulas 
semanais que abordam os 
mais diversos temas sobre 
a Igreja, divididos em qua-
tro períodos. O primeiro é 
o Pré-Catecumenato, com 

catequeses bíblicas de apelo 
à conversão de vida e cos-
tumes. O segundo é o Ca-
tecumenato propriamente 
dito, com catequeses sobre a 
fé que se vê (símbolo), a fé 
que se vive (moral cristã) e a 
fé que se celebra (Sacramen-
tos e Liturgia). O terceiro 
tempo é o de preparação 
espiritual, de iluminação e 
purificação, vivenciadas na 
Quaresma, com a recepção 
dos sacramentos de Batis-
mo, Crisma e Eucaristia. O 
último período é chamado 
Mistagogia, tempo de inte-
gração na comunidade.

Segundo os coordena-
dores, Arildo José Aguiar 
e Marilene Aguiar, o Cate-
cumenato “é uma Cateque-
se para o adulto, e tem uma 
importância muita grande, 
já que é ele quem procura os 
caminhos da Igreja; faz uma 
busca incansável pelo en-
contro com Deus; é o meio 
pelo qual a Igreja de Cris-
to não cessa de obedecer ao 
desejo do Senhor de batizar 
e de fazer com que todos os 
que, tocados pelo Espírito 
Santo, desejam abraçar a fé 
cristã, sejam recebidos na 
comunidade dos fieis”.

por Lia Navarro

As inscrições para o Catecu-
menato podem ser feitas de se-
gunda a sexta-feira na Secretaria 
Paroquial, das 14h às 17h. A taxa 
de inscrição é de R$10. 

Devem se inscrever aqueles 
que têm como objetivo os sa-
cramentos do Batismo, Primeira 
Eucaristia, Crisma, Matrimônio 
ou ainda para quem já tem es-
ses sacramentos mas deseja um 
crescimento na fé.

Catecúmenos da turma 2009/2010 em noite de Primeira Eucaristia

Parte da equipe de formadores e organizadores do Catecumenato
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Obras na Paróquia
A participação dos fieis nos 

eventos paroquiais, com seu 
trabalho e com sua presença; 

além da contribuição do dízimo, ga-
rante a realização de obras na Paró-
quia, como reformas, pinturas e no-
vas construções.

“Nos últimos doze meses, várias 
obras foram feitas graças ao empe-
nho dos fieis”, afirma Monsenhor 
Valdir Mesquita, que completou um 
ano de posse como Pároco de Nossa 
Senhora da Assunção.

Entre as obras realizadas nesse 
período em que está à frente da Paró-
quia, estão: reforma da fachada da an-
tiga Casa Paroquial; reforma da parte 
externa da Matriz Histórica; reforma 
da parte externa do Salão Paroquial; 
reforma da fachada da Igreja de São 
Benedito; construção do muro da 
área aonde será construída a Cape-
la de Nossa Senhora Aparecida, no 

bairro Cajueiro; acabamento e embo-
ço da Capela de Santa Clara; além da 
aquisição da tenda instalada no pátio 
externo da Matriz Auxiliar, para a 
realização das atividades sociais.

“Tudo é feito com a contribuição 
dos paroquianos, seja com o dízimo, 
seja com sua participação ativa nos 
eventos. Graças a eles conseguimos 
fazer essas obras e tenho a certeza de 
que faremos ainda muito mais”, afir-
ma o Pároco.

Monsenhor Valdir anuncia, ainda, 
as obras previstas para os próximos 
meses. São elas: ampliação da Cape-
la de São José, no Peró; reforma da 
Capela de São Pedro, na Gamboa; 
conclusão da Capela de Santanna, na 
Vila Nova; colocação do novo siste-
ma de som e refrigeração da Igreja 
Matriz Auxiliar e reforma da parte 
interna da Igreja Matriz Histórica 
(altar e sacristia).

Obras realizadas:

Reforma da fachada da antiga casa paroquial

Reforma da parte externa do salão paroquial

Reforma da fachada da Igreja de São Benedito

Construção do muro da área aonde será 
construída a Capela de Nossa Senhora Aparecida 

Acabamento e emboço da Capela de Santa Clara Reforma da parte externa da Igreja Matriz Histórica

Reforma da parte interna da 
Igreja Matriz Histórica

Conclusão da Capela de Santanna

Reforma da Capela de São Pedro

A ampliação da Capela de São José

Obras previstas:
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Rádio Ave Maria FM: 8 anos de evangelização
Neste mês de setem-

bro, a Rádio Ave 
Maria completa 

oito anos de atividades, le-
vando a Palavra de Deus 
aos lares de Cabo Frio. A 
emissora iniciou sua trans-
missão exatamente no dia 
da natividade da Virgem 
Maria, 8 de setembro; e ao 
longo desse tempo já con-
tou – e ainda conta – com 
o trabalho de muitos volun-
tários, que doam parte do 
seu tempo para evangelizar 

A implantação da Rádio é, antes de 
tudo, fruto de um olhar atento do Padre 
João Luiz que, na época em que era Pároco 
de Nossa Senhora da Assunção, percebeu 
na cidade um potencial para desenvolver 
uma comunicação evangelizadora. “Na 
época, criamos o Projeto ‘Rumo ao Novo 
Milênio’ e através dele identificamos uma 
forte vocação para evangelizarmos por 
meios mais modernos, que atingissem um 
maior número de pessoas. Isso porque por 
mais que as Pastorais se esforçassem, não 
conseguiam alcançar um número tão gran-
de de pessoas”, conta o Padre. 

Começaram, então, os testes e estudos 
de viabilidade de implantação de uma rá-
dio comunitária. O apoio dos paroquianos 

foi o que impulsionou ainda mais a ideia.
“Constatamos que realmente seria vi-

ável investir nesse tipo de evangelização. 
Assim, começamos o processo de criação 
do Centro Cultural Nossa Senhora da As-
sunção, entidade mantenedora da Rádio”, 
relata Padre João Luiz.

Como idealizador desse projeto, alegra-
se ao saber que a rádio permanece como 
um forte instrumento evangelizador. “É mui-
to bom quando chegamos aos lares e esta-
belecimentos comerciais e vemos que estão 
sintonizados na nossa rádio, ajudando-nos a 
propagar a Palavra de Deus”, conclui.

o começo O começo O começo O começo O começo O começo

Rádio On Line

Atualmente a rádio não 
só pode ser ouvida dentro 
de sua área de abrangência 
(Centro de Cabo Frio e par-
te da periferia) como tam-
bém de qualquer parte do 
Brasil e do mundo, através 
da internet pelo endereço 
www.pnsassuncao.org.br.

São muitos os ouvintes de 
outras cidades, estados e até 
países, que graças a essa ferra-
menta participam dos progra-
mas em tempo real, através de 
mensagens instantâneas.

Programação

Com a chegada do novo 
equipamento, os progra-

mas que estão sendo cria-
dos, aos poucos começarão 
a entrar no ar. No mês de 
julho, voltou a ser veicula-
do o programa “A Hora do 
Ouvinte”, nas manhãs de 
segundas, quartas e sex-
tas-feiras. Alguns outros 
estão em fase de produção, 
como o “PHS” (Por Hoje 
Sóbrio), da Pastoral da So-

briedade; e uma atração 
coordenada pelo Padre Ri-
cardo Mota, que será ela-
borada pelo Setor Juven-
tude; além dos programas 
“Envelhecer de bem com a 
vida”, da Pastoral da Pes-
soa Idosa e “Viva a Vida”, 
da Pastoral da Criança, 
ambos de veiculação na-
cional.

Crescimento Crescimento CrescimentoCrescimento Crescimento

“Dia das Crianças”:

Até o dia 11 de outubro, 
todas as crianças ouvintes do 
Programa “A Hora do Ouvinte” 
poderão concorrer ao sorteio 
de prêmios que acontecerá no 
dia 12, Dia da Criança. Entre os 
prêmios, uma bicicleta, doada 
pela Engeluz, e um cavaquinho, 
doado pela Brazil Som. 

 Para concorrer, as crianças 
devem ligar durante o progra-
ma (segundas, quartas e sextas, 
das 10h às 12h) e responder 
a seguinte pergunta: “Qual o 
nome da Padroeira do Brasil?”. 

  
“aniversário da rádio”:

Durante todo o mês de ani-
versário da Rádio, o programa 
Comunidade Total estará sor-
teando brindes especiais. Para 
participar, é só ligar durante o 
programa (de segunda a sexta-
feira, das 14h às 17h). 

O telefone para participar 
das promoções é 2643- 8112.

através dos programas.
A emissora funcionou 

durante um tempo em uma 
parte das instalações do Sa-
lão Paroquial, mas ganhou 
novas instalações quando 
foi construído o Centro de 
Comunicação Nossa Se-
nhora da Assunção (edifício 
anexo à Igreja Matriz Au-
xiliar aonde funcionam os 
veículos de comunicação da 
Paróquia).

Neste mês, a rádio dá 
mais um avanço: recebe 

uma nova e moderna mesa 
de operações, garantindo 
mais qualidade na trans-
missão dos programas. Para 
o Pároco Monsenhor Valdir 
Mesquita, um investimento 
que vai possibilitar a veicu-
lação de novos programas e, 
com isso, uma melhoria na 
programação.

“. O novo equipamento 
é mais uma conquista que 
vai permitir melhorar a 
qualidade dos nossos pro-
gramas”, avalia o Pároco.

Promoções: 

Monsenhor Valdir Mesquita ressalta a importância da Rádio Ave Maria 
para a comunidade católica de Cabo Frio
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aTENção
Senhores Coordenadores: 

Favor enviar a agenda de sua 
Pastoral ou Movimento até 
o dia 15 de cada mês, para 
divulgação nas edições do 

Jornal Sal e Luz. Enviar para o 
endereço: 

saleluz@pnsassuncao.org.br

aGENDa
das Pastorais

e Movimentos

por Gabriel de Sousa

Pastoral da aids
Segundas-feiras 
6h30min: café-da-manhã
Local: Hospital Dia (anexo ao 
HCE)
Quintas-feiras
14h: distribuição de roupas, 
calçados e acessórios
Local: sede da Pastoral (antiga 
Casa Paroquial)Responsável: 
Zezé
Dia 04/09 - Sábado
14h: encontro mensal  com 
distribuição de cestas básicas
Local: sede da Pastoral (antiga 
Casa Paroquial)

Pastoral da Sobriedade
Segundas-feiras 
19h: Reuniões
Local: Salão Paroquial

Pastoral da Terceira Idade
Quintas-feiras
14h: Reuniões
Local: Salão Social

M C C
Dia 05/09 – Domingo
Das 12h às 15h: I Festival da 
Comida Mineira 
Local: Real Festas
(R$ 10,00 no local ou R$7,99 
antecipado)
Dia 06/09 – Segunda-feira 
21h: Show de lançamento do 
CD comemorativo aos 10 anos 
da Banda Herança de Deus
Local: Teatro Cacilda Santa 
Rosa
Ingresso + CD: R$15,00
Dias 22, 23 e 24/10 
- Retiro Masculino
Dias 05, 06 e 07/11 
Retiro Feminino 
Inscrições na Cantina Mãe 
Rainha após as Santas Missas

Neste mês dedicado à Pa-
lavra de Deus, queremos re-
fletir de forma muito singela 
e humilde sobre as fontes da 
Revelação de Deus para nós: 
a Sagrada Escritura, a Tradição 
Apostólica e o Magistério da 
Igreja.

O Pai Eterno quis se mani-
festar a nós, seus filhos, para 
nos ensinar o caminho da 
felicidade. Isto foi feito, ini-
cialmente, pelo ensinamento 
oral, pois Deus se apresentava 
aos seus profetas e lhes trans-
mitia sua mensagem. Veja que 
Deus falava com Adão e Eva 
no paraíso, falou com Moisés, 
conversou com Abraão e tan-
tos outros. Posteriormente, o 
próprio Deus quis registrar a 
Sua Palavra no meio de Seu 
Povo e, assim como fez com 
as Tábuas da Lei, inspirou, 
pelo Divino Espírto Santo, o 
coração dos homens para que 
começassem a escrever as 
Suas Leis.

Com o nascimento do Se-
nhor Jesus, “a Palavra se fez 
carne e habitou entre nós”. 
Este Jesus escolheu os seus 

apóstolos para que, prosse-
guindo a Sua obra - a Igreja, 
pudessem ensinar e pregar 
em Seu Nome. Inicialmente, 
os apóstolos de Jesus não 
escreveram nada; em primei-
ro lugar, eles se dedicaram à 
pregação. Somente com o 
passar do tempo é que co-
meçaram a escrever os seus 
livros e cartas. 

Vejamos, portanto, irmãos 
e irmãs queridos, que o Se-
nhor quer sempre falar co-
nosco. Ele quer se manifestar 
a nós e fazer em nossas vidas 
uma grande obra, uma vida 
nova, plena de felicidade, de 
amor e paz.

Amemos e valorizemos 
estes tesouros que a nossa 
Igreja nos oferece. Eles são a 
presença e a orientação de 
Deus para nós, nossas famí-
lias e nossa sociedade.

Graça e paz!

Para saber mais:

- Sou católico: Vivo a minha fé. 
Brasília. Edições CNBB. 2007

- Bíblia Sagrada: Jo 1, 14

Deus nos fala...

Festa em 
Santa Clara

A comunidade de San-
ta Clara se reuniu para co-
memorar o dia de sua Pa-
droeira, com Santa Missa, 
Procissão e um almoço de 
confraternização.  

O dia de Santa Clara 
é, na verdade, o dia 11 de 
agosto, mas os festejos fo-

ram transferidos para os 
dias 21 e 22 devido à rea-
lização da Festa da Padro-
eira de Cabo Frio, Nossa 
Senhora da Assunção. 

A renda obtida no almo-
ço será investida nas obras 
da Capela, que está em fase 
de acabamento.

Irmandade do Santíssimo Sacramento 
tem novos Provedores

Durante Missa Solene de 
Nossa Senhora da Assunção, 
foram nomeados os novos 
provedores da Irmandade 
do Santíssimo Sacramento: 
Jorge Gabriel dos Reis e Te-

reza Margarete Bandeira dos 
Santos Fonseca são os novos 
provedores, no lugar de José 
Augusto Massa Marques e 
Ediléa da Silveira Gomes, no-
meados no ano passado.

Jorge e Tereza José Augusto e Ediléa
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a Pastoral do Dízimo felicita os aniversariantes e roga a Deus que 
continue derramando graças e bênçãos sobre todos! ParaBÉNS!

Aniversariantes do mês

01 – Dalva Martins Alves, Jorge Henrique Tanner de Abreu,    
 Dagmar da Silva Soares

02 – Arlete Tardeli Porto, Maria Augusta Oliveira dos Santos, Ronaldo Júlio,   
 Marcílio Melo Lima, Fernanda Valone, Aline Lima de Araújo

03 – Adjmira Luiz, Fábio João dos Santos Costa

04 – Ana Rosa Medina Ribeiro, Paulo Francisco Avelino,    
 Francisca Neide Chagas da S. Ferreira

06 – Suely dos Santos Oliveira, Ivani Silva Vieira, Silvando Salatiel de Souza,   
 Cláudia da Silva Tavares

07 – Elizabeth Christina Peçanha de Moura, Fátima Maria de Souza Macedo,  
 Vanderléia Souza da Silva

08 – Rafaela Maria da Conceição da Silva

09 – Celita Maria da Silva Gaspar, Creuza dos Santos Ricardo,    
Jeane Vieira da Cunha

10 – Edinalva dos Santos, Maria Cristina Soares Gonçalves

11 – Iara Ferreira Mendes, Jocielmo Macedo Correa,     
 Regina Celi Quito da Silva Nascimento, Willian Barreto Corrêa

12 – Núbia Carvalho de Azevedo, Lêda Barrozo, Luiz Eustáquio dos Santos

13 – Sulamar D`Assunção Pereira Mônica, Sulamar Sherman Porto

15 – José Amâncio de Azevedo, Cremilda da Silva Rosa, Ilma Gonçalves

16 – Maria das Graças Póvoas dos Santos, Sônia Cristina da Silva,   
 Monsenhor Waldir Mesquita, Viviane de Souza Figueiredo Brun

17 – Maria da Penha Machado Massa, Francisco Mureb,    
 Amilton João Maia de Miranda

18 – Waldir Claro da Costa

19 – Ernandes Tosta de Souza

20 – Lourdes Raymundo da Silva, Shirle Rosa Sampaio,    
 Sidméia de Jesus Ribeiro Oliveira, Maria Rsaângela Mathias Portela

21 – Clivaldo Felipe de Oliveira, Everardo de Azevedo Mureb

22 – Ruth Guimarães Ribeiro

23 – Joaquim Ribeiro de Lemos, Arlete Machado Tavares,    
 Izabela Marinho Mureb Marques

25 – Tiago da Silva Carvalho, Lorena Alberto Santos

27 – Nelina de Miranda Andrade, Helena da Costa Bastos,    
 Maria Rosa Ferreira Novellino, Irani Marinho, Maria Uvacy de Souz Melo,  
 Maria Cristina C.S.A. da Silveira, André Luis Almeida Tortori,    
 Misael José de Oliveira

28 – Edilma Ferreira Guimarães

29 – Ivonete Souza Figueiredo, Alzeny Ramos de Souza,    
 Márcia Gabriela de Souza Tesch

30 – Juracy Santos Siqueira, Hilda Pereira Mota, Viviane Pinho Mendonça Moura

No dia 29, são home-
nageados os três gloriosos 
arcanjos citados nas Sagra-
das Escrituras: Miguel, o 
Príncipe da Milícia Celeste; 
Gabriel, o Embaixador de 
Deus; e Rafael, o Protetor 
da saúde.

A Igreja Católica sabe e 
ensina que os Anjos, como 
mensageiros de Deus, de-
sempenham uma missão 
especial em nosso favor. São 
defensores do corpo e da 
alma em todos os perigos, 
principalmente, na hora da 
morte.

Os arcanjos São Miguel, 
São Gabriel e São Rafael 
nunca tiveram uma exis-
tência terrena. São perso-
nagens bíblicos de natureza 
superior que ganharam a 
simpatia dos fieis e, por isso, 
tornaram-se santos.

São Miguel é o mais popu-
lar deles. É o padroeiro uni-
versal da Igreja e é conside-
rado o Chefe dos Exércitos 
Celestiais porque lutou con-
tra satanás e seus sequazes, 
precipitando-os no inferno. 

Seu nome significa “Quem 
como Deus” e é o anjo do 
arrependimento e da justiça. 
É representado tradicional-
mente com vestes militares, 
um estandarte na mão e pi-
sando um dragão. “Houve 
então um combate no Céu: 
Miguel e seus anjos com-
bateram contra o dragão. 
Também o dragão comba-
teu, junto com seus anjos, 
mas não conseguiu vencer e 
não se encontrou mais lugar 
para eles no Céu”. (Apoca-
lipse 12, 7-8)

São Gabriel é o arcanjo da 
anunciação, da revelação. 
É a Voz de Deus, o trans-
missor das boas novas. Foi 
ele quem anunciou o nas-
cimento de João Batista a 
Zacarias: “Eu sou Gabriel, 
o que está na presença de 
Deus. Isabel lhe dará um 
filho, no qual porás o nome 
de João e muitos se alegra-
rão com o seu nascimento. 
Ele terá uma grande tarefa 
diante do Senhor.”

E anunciou o maior fato 
histórico: a encarnação do 

Filho de Deus, o surgi-
mento de uma nova era, um 
tempo de esperança e de 
salvação para todos os ho-
mens: “Salve Maria, cheia 
de graça, o Senhor está 
contigo. Não tenhas medo, 
Maria, porque estás na gra-
ça do Senhor. Conceberás 
um filho no qual porás o 
nome de Jesus. Ele será fi-
lho do Altíssimo e seu Rei-
no não terá fim.”

São Rafael é o guardião da 
saúde e dos olhos, porque 
veio com a missão de curar a 
cegueira do pai do jovem To-
bias e, para isso, utilizou fel 
extraído de um peixe. Além 
deste episódio, Rafael usou 
este animal em outro relato 
da Bíblia e, por isso, é repre-
sentado segurando um peixe 
na mão. Seu próprio nome 
significa “Deus te cura” e é 
comum encontrar imagens 
deste arcanjo em hospitais: 
ele é invocado para trazer 
curas de diversos males.

Pesquisa e Texto: Jéssica 
de Oliveira

Arcanjos do Senhor
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Setembro: mês da Bíblia
“Vossa Palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho” (Sl 118,105)

A Bíblia tem duas 
divisões prin-
cipais: Antigo 
Testamento e 

Novo Testamento. A pala-
vra grega “diaték” (alian-
ça, testamento, contrato) 
significava a aliança pela 
qual Deus se uniu a seu 
povo escolhido. Sendo as-
sim, “Antigo Testamento” 
é a primeira parte do plano 
de Deus para a salvação da 
humanidade, a história da 
aliança feita com o povo ju-
deu. “Novo Testamento” é a 
história da aliança definitiva 
entre Deus e toda a huma-
nidade, aliança que renova e 
leva à perfeição a primeira 
aliança feita com um povo.

O AT engloba os livros 
da Bíblia do tempo dos ju-
deus até o tempo de Jesus. 
Os judeus dividiam a Bíblia 
em três partes: A Lei, os 
Profetas, os Escritos.

A primeira parte, A Lei, 
era chamada “Torah”. É com-
posta pelos cinco primeiros 
livros: Gênesis, Êxodo, Le-
vítico, Números e Deutero-
nômio. Essa parte é também 
chamada de “Pentateuco”, 
o que quer dizer: “Os cinco 
livros”. Contém as leis dadas 
por Deus e narrativas que 
apresentam as circunstâncias 
históricas da manifestação do 

plano de Deus para a salva-
ção. Essa primeira parte ain-
da continua em nossa atual 
divisão do AT. As outras di-
visões atuais são: Livros His-
tóricos, Livros Sapienciais, 
Livros dos Profetas.

A Bíblia foi surgindo aos 
poucos, através dos séculos, 
e é obra de muitos autores. 
Sendo assim, chamamos 
“livros” as principais unida-
des que formam a Bíblia.

O nome Bíblia é a adap-
tação de uma palavra da 
língua grega: “Biblos”, que 
significava “papiro”, “livro”. 

A Bíblia é, pois, “O Livro”, 
o primeiro, o mais impor-
tante de todos.

Começa a surgir a Bíblia 

O povo judeu entrou para 
a história 1.300 anos antes 
de Cristo, quando estava vi-
vendo ainda no Egito. Não 
sabemos praticamente nada 
de sua história durante os 
400 anos seguintes, até lá 
por 1250 a.C., quando, guia-
dos por Moisés, saíram do 
Egito. Durante vários anos, 
40 mais ou menos, tiveram 

no deserto a experiência re-
ligiosa da manifestação de 
Deus. A partir de 1200 a.C., 
começaram a se apossar da 
Palestina, região entre o 
Mediterrâneo e o Jordão.

Finalmente lá pelo ano 
1000 a.C., o povo já estava 
estabilizado na Palestina, 
tinha deixado de ser um 
povo nômade. Começou, 
então, a época dos grandes 
reis. Com isso, elevou-se 
também a cultura do povo 
e a literatura entrou numa 
fase decisiva.

Pelos fins do décimo sé-

culo a.C., começam a ser 
escritas as narrativas sobre 
Davi e Salomão, as primeira 
partes dos livros que agora 
em nossa Bíblia se chamam 
Primeiro e Segundo Livros 
de Samuel, e o começo do 
Livro dos Reis. Por esse 
mesmo tempo, é escrita a 
história do passado mais 
próximo, as narrativas que 
encontramos nos Livros de 
Josué e dos Juízes.

A partir do ano 800 a. 
C., temos a época dos pro-
fetas, dos grandes homens 
enviados por Deus para aju-
dar o povo a compreender 
os planos divinos. As Men-
sagens dos profetas foram 
em parte escritas por eles 
mesmos, em parte por seus 
discípulos. Formou-se, as-
sim, a coleção dos profetas.

Entre 700 e 600 a.C., já 
estavam por escrito os acon-
tecimentos relativos à con-
quista da Palestina e o que 
aconteceu até o fim da reale-
za. São partes dos Livros de 
Josué, dos Juízes, de Samuel 
e dos Reis. Neste tempo co-
meçou a ser posto por escrito 
o Livro do Deuteronômio.

Apesar de todos os avi-
sos dos profetas, o povo 
não manteve fidelidade a 
Deus.O grande castigo che-
gou em 587 a. C., quando 
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“Minha catequista falou que é 
muito importante ler a Bíblia 
porque ela não representa pa-
lavras escritas, mas também o 
Poder de Deus que está sobre ela. 
Vou me esforçar mais para ler 
todos os dias porque quero  ficar 
mais forte com o Espírito Santo.”

Thobyas  adakysson Bezerra da Silva – 13 anos Luciana Patrícia da Silva

“A Bíblia 
é Vida. 
É passado, 
presente 
e futuro.”

“São as 
Leis de 

Deus que 
temos que 

seguir.”

José augusto M. Marques

“A Bíblia é a 
resposta na 
solução dos 

problemas e 
direção para 
toda a ami-

nha vida”

Marilane Batista 

Pesquisa:
Jéssica de Oliveira e Simone Mendonça
Fontes:Bíblia Sagrada – Tradução da CNBB 
“Para Ler a Bíblia” – Pe. Flávio Cavalca de 
Castro – Ed. Santuário

Neste mês, também é justa uma 
homenagem a São Jerônimo, que de-
dicou sua vida a traduzir a Bíblia, do 
grego e do hebraico, para o latim.  Por 
isso, é incontestável o grande débito 
que a cultura e os cristãos, de todos 
os tempos, têm com este santo de in-
teligência brilhante e temperamento 
intratável. 

Jerônimo nasceu em uma família 
muito rica na Dalmácia, hoje Croácia, 
no ano 347. Com a morte dos pais, 
herdou uma boa fortuna, que aplicou 
na realização de sua vocação para os 
estudos, pois tinha uma inteligência 
privilegiada. Viajou para Roma, onde 
procurou os melhores mestres de re-
tórica e desfrutou a juventude com 
certa liberdade. Jerônimo estudou 
por toda a vida, viajando da Europa ao 
Oriente com sua biblioteca dos clássi-
cos antigos, nos quais era formado e 
graduado doutor. 

Ele foi batizado pelo Papa Libério, 
já com 25 anos de idade. Passando 
pela França, conheceu um monasté-
rio e decidiu retirar-se para vivenciar 
a experiência espiritual. Uma de suas 
características era o gosto pelas en-
tregas radicais. Ficou muitos anos no 
deserto da Síria, praticando rigorosos 
jejuns e penitências, que quase o le-
varam à morte. Em 375, depois de 
uma doença, Jerônimo passou ao es-

tudo da Bíblia com renovada paixão. 
Foi ordenado sacerdote pelo Bispo 
Paulino, na Antioquia, em 379. Mas 
Jerônimo não tinha vocação pastoral 
e decidiu que seria um monge dedica-
do à reflexão, ao estudo e divulgação 
do cristianismo. 

Voltou para Roma em 382, chama-
do pelo Papa Dâmaso, para ser seu 
secretário particular. Jerônimo foi in-
cumbido de traduzir a Bíblia, do grego 
e do hebraico, para o latim. Nesse tra-
balho, dedicou quase toda sua vida. 
O conjunto final de sua tradução da 
Bíblia em latim chamou-se “Vulgata” e 
tornou-se oficial no Concílo de Trento. 

Romano de formação, Jerônimo 
era um enciclopédico. Sua obra lite-
rária revelou o filósofo, o retórico, o 
gramático, o dialético, capaz de escre-
ver e pensar em latim, em grego, em 
hebraico, escritor de estilo rico, puro 
e eloqüente ao mesmo tempo. Dono 
de personalidade e temperamento 
fortíssimo, sua passagem despertava 
polêmicas ou entusiasmos. 

Devido a certas intrigas do meio 
romano, retirou-se para Belém, onde 
viveu como um monge, continuando 
seus estudos e trabalhos bíblicos. Para 
não ser esquecido, reaparecia, de vez 
em quando, com um novo livro. Suas 
violências verbais não perdoavam 
ninguém. Teve palavras duras para 
Ambrósio, Basílio e para com o pró-
prio Agostinho. Mas sempre ameni-
zava as intemperanças do seu caráter 
para que prevalecesse o direito espi-
ritual. 

Ao escrever o livro “Homens ilus-
tres”, concluiu-o com um capítulo 
dedicado a ele mesmo. Morreu de ve-
lhice no ano 420, em 30 de setembro, 
em Belém. Foi declarado padroeiro 
dos estudos bíblicos e é celebrado no 
dia de sua morte.

Jerusalém foi destruída e o povo 
quase levado para o cativeiro na 
Babilônia. Durante esse tempo de 
sofrimento, renasceu o espírito reli-
gioso dos judeus e assim surgem as 
partes do AT que se referem prin-
cipalmente ao culto, ao serviço no 
Templo, à organização da comuni-
dade religiosa voltada para Deus.

Quando o povo pôde voltar para 
a pátria, começou o último tempo 
na história da formação do AT. Os 
livros do passado foram reunidos, 
retocados, completados. Surgiram 
em sua forma definitiva os cinco 
primeiros livros que chamamos de 
“Sapiencias”: Provérbios, Jô, Ecle-
siastes, Cântico dos Cânticos, Ecle-
siástico; frutos de uma reflexão que 
procurava levar à compreensão dos 
planos de Deus.

Um pouco mais tarde surgiram 
os Livros das Crônicas, de Tobias, 
de Ester, de Judite. Já a uns 300 
ou 200 anos antes do nascimento 
de Jesus. Mais ou menos 100 anos 
a.C. foram escritos os dois Livros 
dos Macabeus, que retratam essa 
época tão difícil para a fé do povo 
judeu, que enfrentava a influência 
dos gregos, depois das conquistas 
de Alexandre Magno. Desse mes-
mo tempo é o Livro de Daniel, co-
locado entre os livros dos profetas e 
os da Sabedoria.

 
Novo Testamento

O Novo Testamento nos conser-
va por escrito o testemunho a respei-
to de Jesus de Nazaré deixado pelos 
Apóstolos e seus discípulos ime-
diatos: os documentos que a Igreja 
dos primeiros séculos, guiada pelo 

Espírito, reteve como referência e 
expressão fundamental da revelação 
de Deus que se deu em Jesus. Es-
tes escritos nos mostram como e em 
que sentido se cristalizou a fé em 
Jesus como Cristo (Messias), filho 
de Deus e Salvador do mundo.

No Novo Testamento, encontra-
mos quatro divisões mais impor-
tantes:

1) Evangelhos: de Mateus, de 
Marcos, de Lucas, de João.

2) Atos dos Apóstolos
3) Epístolas: Cartas de São Pau-

lo aos Romanos, aos Coríntios, aos 
Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, 
aos Colonossenses, aos Tessaloni-
censes, a Timóteo, a Tito, a Filê-
mon. Depois a carta aos Hebreus, 
as cartas de Tiago, de Pedro, de 
João e de Judas.

4) Apocalipse de João.

A primeira parte do NT é cons-
tituída pelos Evangelhos que levam 
os nomes de Mateus, Marcos, Lu-
cas e João, e os Atos dos Apóstolos, 
que são na realidade a segunda par-
te do Evangelho segundo Lucas.

Os Evangelhos de Mateus, Mar-
cos e Lucas são chamados “sinóti-
cos”, porque  são muito semelhantes 
entre si, apresentando quase os mes-
mos fatos, quase na mesma ordem.

O Livro do Apocalipse ou Livro 
da Revelação encerra o NT não só 
por sua data tardia, mas sobretudo 
por causa de sua mensagem de espe-
rança e sua visão final: a Jerusalém 
celeste, a nova Criação.

São Jerônimo - Tradutor da Bíblia – 30 de setembro
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por José Antunes Gonçalves

Antes de reiniciarmos nosso relato 
sobre a história da nossa Igreja, em Cabo 
Frio, gostaríamos de tecer alguns comen-
tários sobre as celebrações da Festa de 
Nossa Senhora da Assunção, nossa Padro-
eira, que, como todos os anos, acontece-
ram no mês próximo passado (Agosto), 
festividades da Assunção de nossa Aman-
tíssima Mãe, MARIA, Assunta ao Céu, que 
dizemos, não somente mãe nossa, mas 
também de todos os viventes deste mun-
do, criaturas de Deus Pai.

Ela, por excelência! A escolhida; agra-
ciada e designada, já antes de todos os 
tempos, antes mesmo da criação, escolhi-
da para ser a “Mãe” de JESUS, Nosso Deus 
e Salvador. 

Então, ainda sob os efeitos das ale-
grias que experimentamos nesses dias, 
das festividades de nossa Padroeira, resta-
nos louvarmos e agradecermos a Deus, 
porque foram momentos de bênçãos, 
que, por intercessão da Excelsa Padroeira, 
jorraram sobre seus filhos, fiéis, “católicos”; 
servindo para avivarmos mais o nosso 
amor à Santíssima Mãe, e avivarmos ainda 
mais, a nossa fé de caminhada nesta Igreja 
Santa, Católica, Apostólica, Romana, que 
o próprio Cristo Jesus nos presenteou. 
(Evangelho de São Mateus, 16, 18-19). 

E, como presente também, tivemos 
como convidado especial o Amado Padre 
João Luiz, que o nosso não menos Amado 
Pároco, Monsenhor Valdir, concedeu-nos 
o beneplácito de desfrutarmos de seu 
convívio nesses dias. 

Como foram lindas as pregações de 
nosso amado Padre João Luiz, por sua ins-
piração, com sua eloqüência e sabedoria, 
proporcionando-nos verdadeira cateque-
se sobre Maria. Por tudo isso, damos gra-
ças, e louvamos ao Senhor Nosso Deus, 
por todo “bem” que se apossou de nós, 
católicos, nesses dias. São acontecimentos 
que, forçosamente, ficarão para história.

Mas, dizíamos nós, no capítulo ante-
rior, que de alguns acontecimentos que 
aqui trazemos nem sempre se referem 
às atividades da Igreja. É verdade! Mas, 
encontrando-se tais acontecimentos re-
gistrados em nossos Livros, aqui os traze-
mos para nossa rememoração, posto que, 
também enriquecem a história. 

Assim, encontramos em registros, no 
ano de 1958, a manifestação de contenta-
mento do cronista, (aquele que registrava 
os acontecimentos), a alegria da Igreja, 
pela participação de grande número de 
estudantes do Ginásio de Cabo Frio à 
Mesa da Celebração das Santas Missas e 
da Santa Comunhão. Tal acontecimento 
foi atribuído, à época, ao trabalho do nos-
so saudoso irmão Aroldo Menezes Pereira, 
que assumindo a direção do Ginásio (no 
Colégio Miguel Couto), introduziu o tra-
balho de catequese e de evangelização 

como educação religiosa, e trazendo às 
Missas grande número de estudantes, 
como seus colegas professores.

Assim está registrado, quando num 
determinado dia viu-se cerca de 93 alu-
nos à Mesa da Santa Comunhão: “aqui 
se pode verificar, o que pode fazer um 
professor, católico praticante. Desde que 
foi entregue a Direção do Ginásio ao Con-
gregado Mariano Aroldo Menezes Pe-
reira, nota-se uma grande mudança. Foi 
mais um dia de alegria ver essa mocidade 
à Mesa da Comunhão.”

De fato, lembramos, que o irmão 
Aroldo Menezes, que o Senhor Deus já o 
chamou, quando ainda assíduo e atuante 
na Igreja, muito contribuiu para o cres-
cimento do “reino”, colocando sempre 
os seus “dons” a serviço de Deus e dos 
irmãos, lembramos; quer como Congre-
gado Mariano; quer como membro da 
Ordem Terceira de São Francisco; quer 
como professor, de quem fui aluno, meu 
professor de latim, à época, vocação que 
exerceu com eficiência e sabedoria. Eis, 
com certeza, a razão do registro que aca-
bamos de relatar como Diretor do Giná-
sio de Cabo Frio. 

Outro acontecimento, agora, des-
tacando-se a interferência da Igreja, 
quando era cercada uma grande área de 
terreno em frente ao Convento de Nossa 
Senhora dos Anjos para construção de 
um “prédio de 4 andares, como está es-
crito: “No dia 17 de Julho (nesse ano de 
1958), começaram a cercar uma grande 
área de terreno à frente do antigo Con-
vento. Investigando o motivo, soubemos 
então, que se pretende construir um Mer-
cado de quatro andares”. 

Face tal absurdo o Padre Vigário, no 
dia 21 de Julho, escreveu uma Carta ao 
Patrimônio Histórico Nacional, denun-
ciando e pedindo providências, no senti-
do de ser impedida tal construção, o que 
veio a surtir efeito, tendo o Patrimônio 
Nacional enviado correspondência ao 
Prefeito Municipal de Cabo Frio pedindo 
o cancelamento do projeto, no que foi 
atendido. 

Foi este, naquela época, um aconte-
cimento de notória repercussão, tendo 
havido em 24 de Agosto, publicação de 
reportagem num Jornal do Rio de Janeiro 
chamado “O Jornal”, denunciando o que 
chamou de “atentado” o empreendimen-
to que pretendia a iniciativa particular 
praticar na cidade fluminense de Cabo 
Frio, de realizar a construção de um edi-
fício de vários pavimentos em terreno 
frontal ao Convento de Nossa Senhora 
dos Anjos. 

Outros acontecimentos serão narra-
dos no próximo número. Que o Senhor 
Deus nos dê a sua Bênção, e a sua Paz !  
Amém.

X X X I I

Missa em Ação de Graças pelos Pais Equipistas

Foi celebrada no dia 18 
de agosto, na Capela de São 
Pedro, na Gamboa, Santa 
Missa em Ação de Graças 
pelos pais equipistas. A or-
ganização da liturgia com 
leitores e músicos ficou a 
cargo das novas equipes 

do Setor Lagos, equipes 
11,12,13,14,15.

A Santa Missa foi presi-
dida pelo Pe. Ricardo Mota 
que, na homilia, enfatizou 
a importância do papel dos 
equipistas como pastores 
de suas famílias e de suas 

Estão abertas as inscrições 
para os retiros do MCC (masculi-
no: dias 22, 23 e 24 de outubro; 
feminino: dias 5, 6 e 7 de novem-
bro).Os interessados podem se 
inscrever na Cantina Mãe Rainha, 
aos sábados e domingos, nos in-
tervalos das Santas Missas.

Os eventos do MCC continu-
am. No domingo, dia 5, acon-
tecerá o I Festival de Comida 
Mineira, no Real Festas, a partir 
das 12h. Na noite de segunda-
feira, dia 6, o MCC e as Equipes 
de Nossa Senhora promovem 
o show de lançamento do CD 
comemorativo aos 10 anos da 
Banda herança de Deus. O show 

será no Teatro Cacil-
da Santa Rosa, às 20h. 
Ambos os eventos têm 
como objetivo angariar 
fundos para a realiza-
ção dos retiros desses 
movimentos.

Escola Vivencial - 
No dia 2 de agosto, o 
MCC realizou ultreia 
sobre Maria, tendo 
como palestrante o Pe. 
Ricardo Mota. O en-
contro também teve momen-
tos de louvor e oração, e frater-
nidade.

- Agradecemos a todos que 
prestigiaram o encontro e es-

pecialmente ao Pe. Ricardo, 
pela disponibilidade e carinho 
– afirma Alexandre Guerra Pei-
xe, coordenador do Setor Cabo 
Frio.

equipes de base; e também 
sobre a responsabilidade 
que os casais cristãos bati-
zados têm de lutarem pela 
implantação do Reino de 
Deus com seus testemu-
nhos de casais comprome-
tidos e atuantes.

Após a comunhão a 
equipe 11 preparou uma 
homenagem a todos os pais 
presentes que culminou 
com a bênção dada pelo 
Pe.Ricardo com a aspersão 
de água benta a todos os 
pais equipistas.

A coleta foi destinada a 
cobrir uma parte das des-
pesas do retiro que será re-
alizado ainda neste mês de 
setembro.
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SaNToS Do MÊS
Setembro

01 - Santo Egídio

02 - Santa Ingrid

03 - São Gregório Magno

04 - Santa Rosália

05 - São Lourenço Justiniano

06 - São Liberato de Loro

07 - Santa Regina

08 - São Tomás de Vilanova

09 - São Pedro Claver

10 - São Nicolau Tolentino

11 - São João Gabriel  
Perboyre

12 - São Guido de Anderlecht

13 - São João Crisóstomo

14 - São Materno de Colônia

15 - Santo Antonio (Anton) 
Maria Schwartz

16 - São Cornélio

17 - São Roberto Belarmino

18 - São José Copertino

19 - São Januário ou Gennaro

20 - Santa Cândida

21 - São Mateus

22 - São Maurício e  
Companheiros

23 - Santo Padre Pio   
de Pietrelcina

24 - São Gerardo Sagredo

25 - Santa Aurélia e  
Santa Neomísia

26 - São Cosme e São Damião

27 - São Vicente de Paulo

28 - São Wenceslau

29 - Arcanjos são Miguel,   
São Gabriel e São Rafael

30 - São Jerônimo

10ª Romaria Arquidiocesana à Basílica de 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Será realizada, no sába-
do, dia 11, a 10ª Romaria 
Arquidiocesana à Basílica 
Nacional de Nossa Senho-
ra da Conceição Aparecida, 
na cidade de Aparecida do 
Norte (SP). O Arcebispo 
Metropolitano de Nite-
rói, Dom Frei Alano Ma-
ria Pena, OP, presidirá a 
Santa Missa, às 6h30mim. 
Estarão presentes à celebra-
ção o Bispo Auxiliar, Dom 
Roberto Francisco Ferrería 

Paz, vigários episcopais, sa-
cerdotes, diáconos e os fieis 
que pertencem aos Vicaria-
tos da Arquidiocese de Ni-
terói. 

Após a Santa Missa, 
acontecerá a Via-Sacra no 
pátio principal da Basílica 
de Nossa Senhora Apare-
cida. 

Os interessados em par-
ticipar da peregrinação de-
vem entrar em contato com 
sua respectiva paróquia.

Bispos do Rio de 
Janeiro divulgam 
orientações sobre 

as eleições

Os Bispos do Regional 
Leste 1 da CNBB divul-
garam uma nota contendo 
orientações e critérios para as 
eleições de outubro. Segundo 
os bispos, o eleitor deve votar 
em candidatos que defendam 
a dignidade da pessoa huma-

na e a vida; a família; e lem-
bram, ainda, os princípios 
da solidariedade e da subsi-
diariedade e o compromisso 
com a cultura da paz. 

Segundo o documento, 
“o trabalho político, ao quais 
todos são chamados, cada 
um segundo a sua maneira de 
ser, é uma forma de mostrar 
a incidência do Evangelho 
na vida concreta, visando à 
construção de uma socieda-
de justa, fraterna e equitati-
va. Em consequência have-
rá uma esperança real para 
tantas pessoas céticas, des-
norteadas e confusas com a 
política atual. É uma grande 
oportunidade que os católi-
cos e todas as pessoas de boa 
vontade não podem perder”. 

O documento, de gran-
de importância para os fieis, 
pode ser encontrado na ínte-
gra, no site da Arquidiocese 
de Niterói:
www.arquidioceseniteroi.org.br

Por uma plena 
aplicação da Lei 
da “Ficha Limpa”

O Conselho Episcopal de 
Pastoral (CONSEP) da CNBB, 
reunido em Brasília, entre os 
dias 17 e 19 de agosto, em 
nota divulgada à imprensa, 
reconheceu a vitória da so-
ciedade, legitimada pelo Le-
gislativo e sancionada pelo 
Executivo, com relação à cha-
mada “Lei da Ficha Limpa”, 
fruto de iniciativa popular 
que reuniu 1 milhão e 600 
mil assinaturas, com a par-
ticipação decisiva da Igreja 
Católica e das entidades do 
Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral.

Segundo o Conselho, “a 
conquista da Lei da Ficha 
Limpa mobilizou o povo bra-
sileiro na esperança de ver 
banidas as práticas da cor-
rupção no cenário político 

do País. Nesta perspectiva, a 
sociedade almeja a sua ple-
na aplicação nas eleições de 
2010”.

O documento também 
lembra que é histórico o fato 
de que 25% dos pedidos de 
impugnação tenham sido 
acatados pelos Tribunais Re-
gionais Eleitorais (TREs); e 
que até o momento, foram 
169 negações de registros de 
candidaturas que alcançaram 
candidatos aos cargos de Go-
vernador, Senador, Deputado 
Federal, Estadual e Distrital.

Censo 2010: católicos devem ficar atentos 
ao responder qual é a sua religião

Desde que foi iniciada, no 
1º de agosto, a pesquisa do 
Censo 2010 vem causando po-
lêmica devido à variedade de 
opções que apresenta sobre 
as igrejas ou religiões “católi-
cas”, o que pode confundir os 
entrevistados. Diante disso, a 
Igreja Católica Apostólica Ro-
mana chama a atenção para 
que os fieis respondam corre-
tamente que pertence à Igreja 
Católica Apostólica Romana. 

Na lista das outras opções 
estão nomes que podem con-
fundir os católicos, como, por 

exemplo: Católica Apostólica 
Brasileira, Católica Apostólica 
Carismática, Católica Apostó-
lica Cristã, Católica Apostólica 
Ortodoxa, Católica Brasileira, 
Católica Carismática do Bra-
sil, Católica do Brasil, Católica 
Pentecostal, Católica Renova-
ção Carismática, Católica Re-
novada, Católica Tradicionalis-
ta e Católico Conservador.

O fiel católico não pode se 
deixar confundir, responden-
do com clareza que a Igreja à 
qual pertence é a Igreja Católi-
ca Apostólica Romana. 
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A Paróquia Nossa Senho-
ra da Assunção realizou, nos 
dias 13, 14 e 15 de agosto, a 
Festa da Padroeira da cidade.

A programação religio-
sa começou no dia 6, com 
a Novena “Com Maria, 
Discípulos e Missionários”, 
que teve intenções voltadas 
para a unidade das pastorais 
e movimentos da paróquia; 
os trabalhadores; e a famí-
lia, jovens e adolescentes. 

Além da programação 
religiosa, houve a festa ex-
terna, na Praça Porto Ro-
cha, com tendas de alimen-
tação e shows.

Toda a renda obtida 
com a venda de alimentos 
na Praça será destinada à 
construção, restauração e 
ampliação das Capelas da 
Paróquia. 

A festa foi uma realiza-
ção da Paróquia Nossa Se-
nhora da Assunção com o 
apoio da Prefeitura de Cabo 
Frio.

“A festa foi muito bonita, 
graças ao empenho e partici-
pação dos fieis. Com a renda 
obtida realizaremos mais 
benefícios para a Paróquia”, 
afirmou o Pároco, Monse-
nhor Valdir Mesquita.

Festa da Padroeira
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Coroação de Nossa Senhora

Dom Alano presidindo Missa SoleneMonsenhor Valdir Mesquita

Novena “Com Maria, discípulos e missionários”

Procissão com a imagem da Padroeira

Novena
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Aniversário do Coral Rainha Assunta
Também durante a Festa da Padroeira, o Coral Rainha As-

sunta, regido pelo maestro Ruy Capdeville comemorou 19 
anos de existência. Após a Missa Solene presidida pelo Padre 
João Luiz, o grupo se reuniu no pátio externo da Igreja Matriz 
Auxiliar, com um bolo comemorativo. Além dos integrantes, 
estiveram presentes o Pároco Monsenhor Valdir Mesquita, Di-
ácono Arildo, Padre João Luiz e paroquianos.

Homenagem ao Padre João Luiz
Convidado pelo Pároco 

Monsenhor Valdir Mesquita 
para participar da Festa da 
Padroeira, o Padre João Luiz 
participou intensamente das 
celebrações: foi pregador da 

Novena, participou de pro-
gramas da Rádio Ave Ma-
ria e do Programa “À Luz 
da Fé”, além de receber uma 
homenagem da Paróquia 
durante a Missa Solene.

Um almoço dançante 
preparado pelas Pastorais 
e Movimentos paroquiais 
e a apresentação do Auto 
da Padroeira, preprarada 
pelo Grupo Garra, também 
fizeram parte da progra-
mação.

Apresentação do Auto da Padroeira, 
feita pelo Grupo Garra

Almoço dançante

Corrida da Padroeira

Maestro Ruy Capdeville e Coral Rainha Assunta

Cida Lopes e Pe. João Luiz

Show de Oswaldo Guimarães e Banda

Você pode conferir as fotos de toda a festa da Padroeira no site: 
http://www.pnsassuncao.org.br/multimidia/galeria-de-fotos
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Texto e fotos: Lia Navarro
Levando a Palavra aos lares e asilos 

No mês de setembro, co-
memora-se o “Dia do Ido-
so” e, em nossa Paróquia, a 
Pastoral da Terceira Idade 
vem desenvolvendo um tra-
balho de assistência àqueles 
que, muitas vezes, necessi-
tam apenas de um bom ou-
vido e palavras de afeto.

Os membros da Pastoral 
se reúnem semanalmente e, 
divididos em equipes, rea-
lizam visitas domiciliares e 
ao asilo “Lar da Cidinha”. 
Segundo Cely, agente da 
Pastoral, a frase que melhor 
define o trabalho da equipe 
é “levar a Igreja a quem não 
pode ir até ela”, o que se dá 
através de orações, entoação 
de cantos e leitura do Evan-
gelho do dia.

Os idosos assistidos 
apresentam melhorias na 
qualidade de vida e espe-
ram ansiosos pela próxima 
visita, já que, além de levar 
a Palavra de Deus, o gru-
po permite que eles falem 
sobre vivências do passado, 
suas experiências.

Em uma visita feita à 
dona Enedita, que tem 93 
anos, não foi diferente. A 
satisfação dela em receber 
o grupo ficou evidente. A 
todo o momento demons-
trava seu contentamento, 
acompanhando as orações, 
os cânticos e, no final, de-
clarou: “Tudo que eu mais 

queria vocês já fizeram. Vie-
ram cantar e rezar por mim. 
Eu estava querendo e preci-
sando muito disso”.

Uma vez por mês, aos 
domingos, os idosos do 
“Lar da Cidinha”, que têm 
dificuldade de se locomove-
rem sozinhos, são levados à 
Igreja pelos integrantes da 
Pastoral e recebem sua com-
panhia durante toda a Santa 
Missa. No entanto, segundo 
o coordenador, Luis Carlos, 
existe a proposta de se rea-
lizar o trabalho com outros 
idosos, já havendo uma pro-
cura muito grande por parte 
dos interessados.

Os agentes afirmam que 
as visitas não beneficiam 
somente aos idosos, mas 
também a eles próprios: “É 
muito gratificante! Eu me 
sinto outra pessoa quando 
volto pra casa. Tenho a sen-
sação de que fiz algo bom 
por alguém!”, conta uma 
das colaboradoras.

Valdirene, que tem 33 
anos e é recém chegada à 
Pastoral, diz que não exis-
te dificuldade para realizar 
o serviço e a recompensa é 
muito grande: “Não há sa-
lário que pague. É um tra-
balho de doação e o que a 
gente pode fazer para me-
lhorar a vida deles é dar um 
pouco mais de amor, cari-
nho e atenção.”

Para fazer parte da Pastoral da Terceira Idade, os inte-
ressados devem procurar o grupo nas quintas-feiras, às 
14h, no Salão Social da Matriz Histórica.

Cuidados na prevenção
de acidentes na 
Terceira Idade:

usar:
- sapatos com solado antiderra-
pante e evitar saltos que possam 
provocar desequilíbrio
- corrimão nas escadas, mesmo 
que pequenas
- no banheiro: borracha antider-
rapante ou fixa no chão, banco e 
apoio para as mãos
- à noite, sempre uma luz próxima
- protetor de borracha nos pés 
das cadeiras para que elas não 
escorreguem ao sentar
- sempre que necessário, benga-
las e outras proteções que facili-
tem a marcha

Evitar:
- camas muito baixas ou muito 
altas que provoquem esforço 
demasiado 
- carregar e suspender objetos 
pesados, que podem acarretar 
gfraturas
- cera que torne o chão escorre-
gadio
- tapetes soltos pela casa
- quinas de móveis em passa-
gens estreitas
-pequenos objetos de decoração 
ou peças baixas espalhadas pelo 
chão. Elas propiciam batidas e 
tropeços

atenção:
- deixar os utensílios sempre em 
lugar de fácil alcance para evitar 
quedas na tentativa de apanhá-
los
- transformar pequenos degraus 
em tampas com faixa antiderra-
pante
- cuidado com animais domésti-
cos que possam causar tropeços
- procurar melhorar a destreza e 
o equilíbrio através de exercícios 
físicos adequados

Equipe da Pastoral 
em mais um dia 

de atividades:
reunião e visita

 à casa de 
dona Enedita, 

de 93 anos
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Ingredientes:
- 4 berinjelas,
- 4 cenouras,
- 1 pacote de orégano,
- 2 cubos de caldo,
- alho,
- celola,
- 1 lata de milho verde,
- 250 gr de passas sem caroço,
- meio copo de azeite,
- meio copo de vinagre.

Esta receita foi enviada pela paroquiana 
Elisabeth Christina Peçanha

Conserva de 
berinjela

Dica:
é ótimo como salada, recheio de sanduiches 
ou tira-gosto nos dias de verão.

Modo de preparar:
Em panela de pressão, com um pouco de azeite, 
refogue o alho, a cebola e o caldo. Corte a 
berinjela em cubos com a casca, descasque e 
corte a cenoura em cubos. Junte ao refogado 
com o milho, inclusive o líquido da lata. Acres-
cente as passas, o orégano e regue com o azeite 
e o vinagre. Prove o sal. Cozinhe na pressão por 
aproximadamente 10 minutos.
Quando esfriar coloque em vidro com tampa de 
rosca na geladeira. Deixe apurar.

Você também pode participar enviando uma 
receita para: saleluz@pnsassuncao.org.br

Peregrinação na Terra Santa: refazendo os caminhos de Jesus

Uma peregrinação destinada à Terra Santa 
sairá da nossa Paróquia em novembro. A viagem 
é uma oportunidade para quem quer refazer os 
caminhos de Jesus Cristo.

A peregrinação terá início em Tel Aviv. De-
pois partirá para Jerusalém, Cesarea, Haifa, San 
Juan de Acre, Galilea Tiberíades – Rio Jordão, 
Monte de Las Bienaventuranzas, Nazaret, Mon-
te Tabor, Ein Karen, Belém, Muro das Lamen-
tações, Santo Sepulcro, e Monte das Oliveiras. 

A viagem terá como diretores espirituais o Pa-
dre Rafael, que foi Vigário de Nossa Senhora da 
Assunção, e o Padre Cadu, Pároco da Paróquia 
de São Pedro Apóstolo, em São Pedro da Aldeia. 
A presença dos sacerdotes é importante já que, 

durante a peregrinação, são presididas Missas 
diariamente e também pelo fato de que muitas 
informações fornecidas pelos guias carecem de 
uma explicação religiosa, já que são apresentadas 
na esfera histórica.

“Será feita uma caminhada por onde Jesus 
nasceu, cresceu, viveu, pregou, mostrou Sua 
doutrina, morreu e também ressuscitou; e estar 
na Terra Santa, é um aprendizado para todos. 
Depois de participar de uma peregrinação, o 
cristão passa a ler a bíblia com um entendimen-
to maior, até porque ele revive as situações como 
de fato aconteceram”, explicam Diácono Arildo e 
Marilene Aguiar, responsáveis pela peregrinação.

Segundo os organizadores, o local é inesgo-
tável, já que há sempre uma novidade. “As es-
cavações são incessantes e sempre é encontrado 
algo novo, que está narrado na bíblia e até en-
tão, não se sabia onde aconteceu. Tudo o que é 
vivido ali fica guardado não só na cabeça, mas 
também no coração, porque é um avivamento 
de tudo aquilo que já foi ouvido ou lido, e que 
ali você pode ver in loco. É um tesouro que fi-
cará marcado para sempre e que ninguém pode 
roubar”, finaliza Marilene.

Os interessados em obter mais informações 
podem ligar para o telefone: (22) 2645-5777.

Os pais que estiveram presentes nas 
Santas Missas do domingo, dia 8 de 
agosto, receberam das mãos do sacer-
dote uma medalhinha de São Bento 
como uma singela homenagem pelo 
seu dia.

Homenagem 
aos pais

Você pode conferir as fotos desse dia no site: http://www.pnsassuncao.org.br/multimidia/galeria-de-fotos



Mater Coeli comemora aniversário 
com realização da VI Olimpíada
união, Alegria, Solida-

riedade, Participação. Este 
deverá ser o lema de tudo 
que se pretende vivenciar 
com a realização de nossa 
VI Olimpíada, em come-
moração ao décimo ani-
versário do Instituto Cató-
lico de Educação e Cultura 
Mater Coeli.

O aluno será o princi-
pal convidado do encon-
tro que festejaremos. Será 
por ele e para ele que uni-
remos esforços na organi-
zação deste evento, cujo 
enfoque terá como tema 
“60, 70, 80, 90, 2000: Déca-
das Que Marcaram Época”.

Serão cinco dias, de 6 a 
10/9/10, em que a Família 
Mater Coeli estará integra-
da unindo esporte, cultura, 
diversão e solidariedade.

Solidariedade, através 

Equipe Mater Coeli
11/08/2010

UNIDOS PELO SANGUE
QUE PASSA PELO CORAÇÃO.

da campanha, “Mater Co-
eli e Doação: Unidos pelo 
Sangue que Passa pelo 
Coração”. Trata-se de uma 
parceria entre nossa Escola 
e o Hemocentro da Região 
dos Lagos, na qual nos-
sos alunos incentivarão a 
comunidade à doação de 
sangue. Acreditamos que, 
através desta campanha, 
conscientizaremos as pes-
soas sobre a necessidade 
de se tornarem doadoras, 
já que no Brasil, especifi-
camente, no Hemolagos,  
a situação dos bancos de 
sangue, é de constante de-
ficiência

É a família Mater Co-
eli comprometida com o 
amor ao próximo.

Por tudo que vivencia-
mos, desde a fundação de 
nossa Escola, até os dias 

atuais, convidamos a so-
ciedade cabo-friense a co-
memorar conosco tão im-
portante acontecimento. 

Juntos, partilharemos 
a alegria por nossas reali-
zações, por nossa vontade 
de vencer as dificuldades 
que a vida muitas vezes 
nos impõe, em nossa mis-
são como educadores.

E juntos agradecere-
mos a Deus, que com a in-
tercessão da Mãe do Céu, 
nossa patrona, continua 
abençoando a todos aque-
les que, direta ou indire-
tamente contribuem para 
manter acesa a chama de 
um sonho que se transfor-
mou em uma década de 
realizações.

MATER COELI
E DOAÇÃO:


