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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
- Todas as quintas-feiras, na 
Igreja Matriz Histórica, das 9h 
às 12h e das 15h 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

Direção Espiritual:
Às terças e quartas-feiras, das 
9h às 12h e das 15h às 17h. 
(Agendar com antecedência na 
Secretaria Paroquial)

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.

A Liturgia deste mês nos 
convida à reflexão, à intros-
pecção, e, depois, a caminhar 
com Jesus.

E paralelo a essa caminha-
da no decorrer do Advento, 
vamos também falar sobre os 
acontecimentos que envol-
vem nossa Paróquia. 

Neste mês, por exemplo, 
em que lembramos Santa Ce-
cília, padroeira dos músicos, 
estamos homenageando es-
ses que colocam seu dom a 
serviço da Igreja, como forma 
de reconhecimento e retri-
buição ao presente dado por 
Deus. É com a ajuda do minis-
tério de música que muitas 
vezes nos aproximamos do 
nosso Criador. 

É também neste mês que 
nossa cidade faz aniversário. 
Um lugar cheio de belezas 
naturais e rico de história e 
religiosidade, merecedor de 
nossa singela homenagem.

Preparamos, ainda, uma 
sugestão de passeio na terra 
de Santo Frei Galvão, o pri-
meiro santo brasileiro, come-
morado no mês passado.

Na reportagem especial 
deste mês, você vai conferir 
como foram as comemora-
ções de aniversário da nossa 
escola paroquial, o Instituto 
Católico de Educação e Cul-
tura Mater Coeli, e como a es-
cola está se preparando para 
mais um ano letivo. 

Rumo ao Advento, alegre-
mo-nos, porque se aproxima 
a Salvação! E peçamos: “Vin-
de Senhor Jesus!” 

Um mês abençoado para 
todos!

O ANO LITÚRGICO CELEBRA O MISTÉRIO DE CRISTO
11ª Parte

Todos os Santos, Finados, Cristo Rei e Advento

Novembro é um mês riquíssimo para nós 
católicos, pois temos o Dia de Ação de Gra-
ças, dia em que devemos parar e pensar nas 
inúmeras graças e benefícios que Deus nos 
concedeu no decorrer do ano. 

É também o mês em que encerramos o 
ano litúrgico com a grande festa do Cristo 
Rei, que será no dia 21; e no dia 28, iniciare-
mos um novo ano litúrgico, o Ano A, come-
çando uma nova etapa, onde mais uma vez 
nos proporemos, no decorrer do Advento, a 
caminharmos passo-a-passo com Nosso Se-
nhor Jesus Cristo.

A liturgia do dia de Finados não deve es-
tar impregnada de tristeza, mas de esperança 
e confiança, porque para além da nossa dor, 
da nossa angústia e do nosso medo, resplan-
dece a fé na felicidade eterna que nos espera. 

Nossa missão neste mês deve ser sufragar 
as almas dos fieis defuntos com orações, es-
molas e sobretudo com o sacrifício da Santa 
Missa. Devemos aproveitar a oportunidade 
deste mês para refletirmos sobre nossa vida e 
pensar que nós também haveremos de morrer 
e nos apresentaremos ao tribunal de Deus, 

para lhe dar conta de toda a nossa vida. Por-
tanto, é necessário para nós, desde já, procu-
rarmos viver em comunhão com a Igreja e na 
“Comunhão dos Santos” e, só assim, podere-
mos ajudar nossos irmãos falecidos com nos-
sas orações e preces, pois é salutar orar pelos 
mortos, para que eles sejam livres das suas 
culpas (2Mcb 12,38-45). 

As celebrações litúrgicas no dia de Fina-
dos são comedidas e cercadas de um clima de 
saudade. São comuns as Missas rezadas nos 
cemitérios, onde um ou outro grupo pastoral 
pode estar presente para acolher as pessoas 
mais sensibilizadas. Nas igrejas e capelas re-
ze-se pelos fieis defuntos que participaram da 
história da comunidade, mas evite-se enume-
rar nomes ou dar destaques a algum falecido. 
Mantenha a sobriedade dos cantos e respeite-
se o silêncio com marca da celebração. En-
tretanto, evite-se o clima de luto nas celebra-
ções. Vale a pena recordar que a celebração de 
Finados marca a esperança cristã na Ressur-
reição e deve ser iluminada por aquela alegria 
que marca a fé cristã. 

“Como Jesus Morreu e Ressuscitou, Deus ressuscitará os que Nele morreram. E, como 
todos morrem em Adão, todos em Cristo terão a vida”(1Cor 15,22; 1 Ts 4,14)

Anotações para o dia de Finados (Diretório da Liturgia)
1- Neste dia, não se ornamenta o 
altar com flores; o toque do órgão 
e de outros instrumentos só é per-
mitido para sustentar o canto.
2- Aos que visitarem o cemitério 
e rezarem, mesmo só mental-
mente, pelos defuntos, conce-
de-se uma Indulgência Plenária, 
só aplicável aos defuntos: dia-
riamente, do dia 1º ao dia o de 
novembro, nas condições cos-
tumeiras, isto é: confissão sacra-
mental, comunhão eucarística 

e oração na intenção do Sumo 
Pontífice; nos restantes dos dias 
do ano, Indulgência Parcial (En-
chir. Indulgentiarum, n 13).
3- Ainda neste dia, em todas as 
igrejas, oratórios públicos ou 
semi-públicos, igualmente lucra-
se uma Indulgência Plenária, só 
aplicável aos defuntos: a obra que 
se prescreve é a piedosa visitação 
à igreja, durante a qual se deve 
rezar a Oração dominical e o Sím-
bolo (Pai Nosso e Creio), confissão 

sacramental, comunhão eucarísti-
ca e oração na intenção do Sumo 
Pontífice (que pode ser um Pai 
Nosso e Ave Maria, ou qualquer 
outra oração conforme inspirar a 
piedade e devoção).
4- Por Constituição Apostólica do 
Papa Bento XV, de 1915, no dia 2 
de novembro, todos os sacerdo-
tes podem celebrar três Santas 
Missas, das quais, uma deve ser 
por todos os defuntos e uma pe-
las intenções do Santo Padre.

OBS: Os horários das Santas Missas e a escala para a Vigília do Dia de Finados estão disponíveis na pág.14
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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

Avenida volta a se chamar 
Nossa Senhora da Assunção

Nossa Senhora da 
Assunção voltou a 
ser o nome de uma 

das principais avenidas do 
centro de Cabo Frio. Isso 
porque há alguns anos fo-
ram colocadas, ao longo da 
via, placas de sinalização 
onde constava o nome de 
forma reduzida (Avenida 
Assunção).

Diante disso, a comu-
nidade católica solicitou 
às autoridades competen-
tes que fossem novamen-
te colocadas na avenida 
as placas com o nome da 
Padroeira da cidade. O 
pedido foi atendido pela 
Prefeitura e pela Câmara 
de Vereadores do municí-
pio e as novas placas foram 

colocadas ao longo de toda 
a via.

No dia 22, foi celebrada 
Santa Missa em Ação de 
Graças por essa conquista, 
na Igreja Matriz Histórica, 
presidida pelo Pároco Mon-
senhor Valdir Mesquita e 
concelebrada pelo Padre 
João Luiz e pelo Cônego 
José Fidalgo.

Fotos: Marconi Castro

Cônego José Fidalgo, Monsenhor Valdir e Padre João Luiz
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Ministério de Música: para os aplausos de Deus
“Cantar é próprio dos que amam. 

Quem canta reza duas vezes.” A 
famosa expressão de Santo Agos-
tinho pode ser o ponto de partida 
para falarmos sobre a importância 
da música para a Igreja; neste mês 
em que lembramos a Padroeira dos 
músicos, Santa Cecília. 

De acordo com o Estudo intitu-
lado “A Música Litúrgica no Brasil” 
(Doc.79 da CNBB), “a música cria 
comunidade, liga as pessoas entre 
si, e mais eficazmente as põe em 
sintonia com Deus”. Esta ponte es-
tabelecida pela música está intima-
mente ligada à Palavra do Senhor: 
“Onde dois ou três estiverem reu-
nidos em meu nome, eu estou aí no 
meio deles” (Mt 18,20).

- A música promove um am-
biente mais propício para a ação 
do Espírito Santo. Acredito que 
através dela posso ajudar as pes-
soas no momento de refletir e se 
concentrar, voltando o seu pen-
samento para Deus, para que Ele 
possa agir - diz Lúcio Soares, mi-
nistro de música.

Este ministério garante, ainda, 
a recompensa de sentir-se parte in-
tegrante e participativa da comuni-
dade, segundo a ministra de música 
Iza Maria.

- Colaboramos com a prepara-
ção espiritual para que as pessoas 
se abram à Palavra, à Celebração 
e, por conseguinte, às boas obras, 
de acordo com a vontade de Deus. 
Servi-Lo é sempre uma honra. 
Com esse trabalho, sinto-me inse-
rida no contexto da minha Igreja, 
da qual tenho muito orgulho e na 
qual creio sem qualquer tipo de dú-
vida - afirma.

Dando e recebendo

Jorge Franciscone, também mi-
nistro de música, destaca que, ao 
mesmo tempo em que usa a voz 
como instrumento de evangelização 
para os irmãos, é também alvo das 
mensagens que canta. 

- Nossa missão é evangelizar 
utilizando o dom que Deus nos 
deu. Mas estou sempre atento às 
mensagens que cada música nos 
oferece e percebo que, ao cantar, 

muitas delas mostram exatamente 
o que necessito ouvir - relata.

Essa experiência de troca tam-
bém é observada por Lúcio no seu 
trabalho de evangelização através 
da música. 

- Vejo as pessoas sendo tocadas 
pelas palavras que o próprio Deus 
coloca em meus lábios. Mas primei-
ramente canto pra mim - afirma.

Gratidão e humildade

A gratidão pelo dom recebido de 
Deus é um fator a mais que move 
esses obstinados músicos. 

- Sinto realmente como um dom 
de Deus. Isso me remete à Palavra 

de Deus que diz ‘De graça recebes-
tes, de graça deveis dar’ (Mt 10,8) 
- diz Lúcio.

A mesma gratidão impulsiona 
Iza Maria em sua caminhada na 
música litúrgica. 

- Deus me deu o dom, me aju-
dou a ter coragem e então me achei 
no dever de ajudar minha comuni-
dade, meu Deus, que naturalmente 
não precisa de nós, mas conta com 
nossa participação, seja ela qual for, 
de acordo com nossas habilidades. 

Também ministro de música, 
Antônio Sérgio, mais conhecido 
como Tonho, enumera outras ca-
racterísticas necessárias para atuar 
nesse ministério:

- Em qualquer função que de-
sempenhamos na vida, a obediên-
cia, o zelo, a humildade, o discerni-
mento, são virtudes que nos levam, 
não a desejar os aplausos dos ho-
mens, mas sim os aplausos de Deus.

“Se queres saber o que cremos, 
vem ouvir o que cantamos”

(Santo Agostinho)

Tonho cita o Papa João Paulo II 
e Santo Agostinho para ressaltar a 
importância do zelo pela qualidade 
do canto e da música executada na 
liturgia, bem como da atitude espi-
ritual de quem a executa. 

- O Santo Padre dizia ‘Que 
vosso modo de celebrar seja a pró-
pria expressão de vossa fé’. E San-
to Agostinho, na sua conversão na 
Basílica de Milão, disse: ‘Quan-
tas lágrimas verti, quão violenta 
emoção experimentada, Senhor, 
ao ouvir em vossa Igreja os hinos e 
cânticos que o louvam. Ao mesmo 
tempo em que aqueles sons pene-
travam em meus ouvidos, vossa 
verdade se derretia em meu cora-
ção, excitando os movimentos de 
piedade, enquanto corriam mi-
nhas lágrimas’ – cita o músico.

Tonho, no entanto, afirma que é 
importante ficar atento aos critérios 
litúrgicos.

- Somos muitas vezes tentados 
a tocar músicas que são muito bo-
nitas, mas que nem sempre estão de 
acordo com os critérios litúrgicos de 
nossa Igreja - alerta Tonho. 

Quanto à atitude espiritual, ele 
acrescenta: 

- Canto a fé que tenho em Jesus 
Cristo; o amor que tenho a Maria 
Santíssima Mãe de Deus e nossa; 
canto a admiração que tenho aos 
santos, que são para nós exemplos 
de vida; e a vontade que tenho de, a 
cada dia, ter a graça da minha con-
versão e de ajudar na das pessoas. 
Gostaria que todos, ao nos ouvirem 
cantar, lembrassem da frase de San-
to Agostinho: “Se queres saber o que 
cremos, vem ouvir o que cantamos.” 

(Texto: Simone Mendonça
Colaboraram: Jessica de Oliveira e 

Lia Navarro)

Dia 22 de novembro: Dia de Santa Cecília – Padroeira dos músicos
De família romana pagã, nobre e influente, gostava de estudar música, principalmente 

a Sacra, Filosofia e o Evangelho. Desde a infância era muito religiosa e, por decisão própria, 
afastou-se dos prazeres da vida da Corte para ser esposa de Cristo, pelo voto secreto de vir-
gindade.

Os pais, acreditando que ela mudaria de ideia, acertaram seu casamento com Valeriano, 
também da nobreza romana. Ao receber a notícia, Cecília rezou pedindo proteção ao seu 
anjo da guarda, de Maria e de Deus, para não romper com o voto. Após a cerimônia, Cecília 
contou ao marido do seu compromisso de castidade. Valeriano ficou comovido com a since-
ridade da esposa e prometeu proteger sua pureza.

Entretanto, a denúncia de que era cristã chegou às autoridades romanas e o prefeito 
exigiu que ela abandonasse a religião, sob pena de morte.

- Santa Cecília é nosso modelo; nos indica o caminho e aponta o escopo: vamos, em 
exaltação, colocar nossas vozes e louvar o Deus da Infinita Beleza. Santa Cecília foi muito exal-
tada e cultuada na Renascença, séc. XVI, com Basílicas, representações em quadros famosos, 
composições musicais e outras expressões de beleza. Ela teria sido martirizada por amor a 
seu rei Jesus, pelos anos 200 da era cristã. De Santa cecília esperamos uma forte intercessão e 
pedimos que ela revigore nossas forças - explica o maestro Ruy Capdeville.

(Pesquisa: Jéssica Oliveira e Lia Navarro)
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O Grupo de Artes Rai-
nha Assunta (Garra) apre-
sentou a peça teatral “São 
Francisco e a perfeita ale-
gria”, no Teatro Cacilda 
Santa Rosa, com reapresen-
tação no Teatro do Colégio 
Franciscano Sagrado Cora-
ção de Jesus. Houve, ainda, 
a Bênção dos Animais, em 
frente ao Convento Nossa 
Senhora dos Anjos  e Santa 
Missa em homenagem ao 
Santo.

Durante a Festa Portu-
guesa de Cabo Frio, fieis 
acompanharam a Procissão 
Luminosa em memória à 
última aparição de Nossa 

Senhora de Fátima em Por-
tugal, da Igreja Matriz até 
o Morro da Guia, onde foi 
realizado o Auto de Nossa 
Senhora de Fátima.

Na ocasião, o Cônego 
José Fidalgo foi homenage-
ado, recebendo a Comenda 
Feitoria Brasil, e o Padre 
João Luiz, foi preseenteado, 
em reconhecomento pela 
sua participação ativa em 
nossa comunidade.

O dia da Padroeira do 
Brasil, que também é o dia 
das Crianças, foi comemo-
rado na Paróquia. Houve 
Santa Missa, Procissão com 
a Imagem de Nossa Senho-

Eventos paroquiais realizados em outubro

ra Aparecida e Terço no alto 
do Morro da Guia, além de 
cachorro-quente, algodão 
doce e pipoca para as crian-
ças após a Santa Missa.

A Paróquia recebeu, no 
dia 17 de outubro, a visi-
ta do Arcebispo Dom Frei 
Alano, que presidiu a Santa 
Missa.

Missa presidida por Dom Alano Homenagem ao Cônego José Fidalgo

Homenagem ao Padre João LuizProcissão de N. Sra. Aparecida

Mais fotos desses eventos em www.pnsassuncao.org.br

Apresentação de 
“Francisco e a perfei-
ta alegria” pelo Garra
(foto acima)

Bênção dos animais
(foto ao lado)

Procissão Luminosa e 
apresentação do Auto de 
Nossa Senhora de Fátima

Fotos: Marconi Castro

Fotos: Marconi CastroFotos: PasCom Fotos: PasCom
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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

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

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

M C C
Dias 05, 06 e 07/11 
- Retiro Feminino
(Inscrições encerradas)

Neste mês de novembro, a 
nossa Igreja no Brasil terá em 
seus quadros mais um cardeal, 
S. Excia. Revma., o Sr. Arcebispo 
de Aparecida, Dom Raymundo 
Damasceno Assis.

A Igreja Católica, desde a sua 
instituição pelo Senhor Jesus, 
ao longo dos seus dois milênios, 
foi se estruturando para me-
lhor servir o 
Povo de Deus, 
evangel izar 
as nações e 
administ rar 
seus bens. As-
sim, foi criada 
a figura do 
Cardeal, que 
é um asses-
sor direto do 
Papa para as-
suntos impor-
tantes para 
a missão da 
Igreja.

De for-
ma geral, o 
Cardeal é o 
bispo de uma 
importante Igreja Particular ou 
um bispo que se destaca por seu 
conhecimento e capacidades. A 
importância de uma Igreja Par-
ticular (ou Diocese) pode ser re-
conhecida por fatores religiosos, 
históricos, culturais, políticos, 
dentre outros.

No caso brasileiro, temos os 
seguintes bispos que foram no-
meados cardeais e suas respec-
tivas dioceses: Dom Raymundo 
Assis (Aparecida-SP), Dom Odi-
lo Scherer (São Paulo-SP), Dom 

Eusébio Scheid (Rio de Janeiro-
RJ), Dom Eugênio Sales (Rio 
de Janeiro-RJ), Dom Claudio 
Hummes(São Paulo-SP/Itália), 
Dom Geral Majella (Salvador-
BA), Dom Serafim Araujo (Belo 
Horizonte-MG), Dom José Freire 
Falcão (Brasília-DF), Dom Paulo 
Evaristo Arns (São Paulo-SP). Al-
guns deles ainda podem votar 

(e também 
ser eleitos) 
no proces-
so de su-
cessão do 
papa.

D e v e -
mos, por-
tanto, rezar 
pelos nos-
sos cardeais 
– de modo 
e s p e c i a l , 
pelos do 
nosso Bra-
sil, para que 
p o s s a m 
c o n d u z i r 
com sabe-
doria, san-

tidade o Rebanho de Cristo e 
conduzir bem a Sua Igreja .

“Os Cardeais têm a missão 
de ajudar o Sucessor do Após-
tolo Pedro no cumprimento de 
sua missão de princípio e fun-
damento perpétuo e visível da 
comunhão na Igreja (cf. Lumen 
gentium, n. 18)”.

Para saber mais, conheça:
- http://www.vatican.va/phome_po.htm
- http://www.cnbb.org.br/
- Lumen gentium – Vaticano II

Quem é o Cardeal Irmã Kátia assume missão 
em Petrópolis

A Irmã Kátia, da Con-
gregação das Irmãs Francis-
canas do Sagrado Coração 
de Jesus, está deixando a ci-
dade de Cabo Frio, partin-
do para uma nova missão, 
em Petrópolis.

Sempre muito atuante na 
Paróquia de Nossa Senhora 
da Assunção, em especial 
na Pastoral da Aids, na qual 
participava das reuniões e 
outros eventos, a Irmã rece-

beu o carinho dos agentes e 
dos assistidos, durante uma 
reunião feita para homena-
geá-la.

- Ela plantou em nossa 
Pastoral e nos corações dos 
assistidos as sementes de 
alegria, oração, paciência 
e acolhimento. Ficaremos 
com saudades, mas en-
tendemos que faz parte de 
sua missão onde o Senhor 
lhe enviar. A Irmã é um 
exemplo de disposição para 
servir a Deus na pessoa do 
próximo - afirma Elizabeth 
Moura, integrante da Pas-
toral da Aids.

Em seu lugar ficará a Irmã 
Silvana, que recebe as boas-
vindas de toda a Paróquia.

Posse do Casal Responsável do Setor Lagos
Nos dias 15,16 e 17 de ou-

tubro aconteceu o Encontro 
Provincial (Província Leste) 
das Equipes de Nossa Senho-
ra. Realizado na Casa de Retiro 
São José, em Belo Horizonte, e 
contando com a presença de 
12 Sacerdotes Conselheiros 
Espirituais de regiões e seto-
res, foram empossados os di-
versos casais responsáveis de 
Setor escolhidos da Província 
Leste, que compreende os Es-

tados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo. 
Dentre os presentes estavam 
dois casais de nossa paró-

quia: Tereza e Reizinho, Casal 
Responsável da Região Rio 
IV, e  Cristiane e Vitor, que fo-
ram oficialmente empossados 
como novo Casal Responsável 
do Setor Lagos pelo período 
de três anos.

Os casais empossados re-
ceberam as diretrizes do mo-
vimento para o ano de 2011, 
além de formação direciona-
da para a nova responsabili-
dade assumida.
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Novembro

a Pastoral do Dízimo felicita os aniversariantes e roga a Deus que 
continue derramando graças e bênçãos sobre todos! ParaBÉNS!

Aniversariantes do mês

01 – Zélia Tardelli Sanches, Maria das Graças V. do Carmo

02 – Francisco de Assis Souza de Oliveira, Angela Maria Fernando

03 – Maria de Lourdes Dias Oliveira, Eliseu Martins Pombo,    
 João Pedro Pontes Serieiro

04 – Zenilda Melo Lima, Maria Inês Duarte de Melo, Cleuza Gomes Klem,   
 Kátia Duarte da Silva, Mário Alexandre Assad, Daniele Leal Tardelli

05 – Adeláide Ferreira Christovão, Antônio Raimundo Fortes Vicente

06 – Cleuza Gomes Vieira, José Lucimar Lima da Silva, Maria Júlia Rosa Neto,  
 Elisa Helena de Oliveira Cardoso

07 – Roberto Veiga Souza Leão, Marco Aurélio Della Torre,    
 Gisele Moreira Campos Pacheco

08 – Jorge Luiz Vieira, Conceição Marcelino Buitrago,     
 Joaquim José dos Santos Neves, Ana Maria Pugliese

09 – Berenice Belo F. dos Santos

10 – Nelcy Miguelito da Silva, Beatriz Cavalcanti Trindade Marins

12 – Herta lukschal Soares, Maria Cecília de Mello Guizarra,    
 lma Vieira dos Santos Souza

13 – Maria Benedita do C. Santos, Eduardo Silveira Machado

14 – Brasilina da Conceição, Iracema Oliveira da Silva Conceição

15 – Maria do Socorro Soares Bezerra, Eliete da Silva Ramos de Almeida

16 – Ivanilde Maria Garcia Siqueira, Cláudia de Oliveira Lacerda Lima,   
 Maxsuel Mendes de Andrade

17 – Rita Ribeiro Pereira, Patrícia dos Santos Almeida Feitoza

18 – Amélia da Silva Carvalho, Ives dos Santos Silva

19 – Edson Ângelo Porto, Maria Teresa Carvalho de Azevedo, Lizete Lima dos  
 Santos, Iria Cláudia C. S. Floriano, Silvana Rita Simão Monteiro

20 – Joel Alves Rodrigues, Elza Maria Bernardo, Robson Fernandes dos Santos,  
 Marco Eduardo Fukuda

21 – Celso Ribeiro, José Deguchi, Nilda de Fátima Marques Wermelinger

22 – Iracy Ayres do Nascimento, José Abrão V. Canto, Wellington Paulo Rodrigues

23 – Guilherme José Motta Faria

24 – Dilma Macedo Scaldini, Edilça Aguiar Borges, Eraldo Viana

25 – Solange de Mendonça Braga Guimarães

26 – Luiz Fernando da Silva Freitas

27 – Vera Solange Ferreira Garcia, Denise Carvalho, Paulo Silva dos Reis,   
 Aguinor Carlos de Oliveira Filho

28 – Sérgio Paulo de Souza

29 – Marlene de Castro Souza, Roberto Sanchez, Marizeth dos Santos Sampaio,  
 Eneida Maria Campos, Jerônimo José de Oliveira

30 – Gercina Tardelli Moreira, Eunice Gomes Coelho

Jovens celebram o 
Dia Nacional da Juventude

O Setor da Juventude da Paró-
quia Nossa Senhora da Assunção 
se juntou a centenas de jovens das 
diversas Paróquias da Arquidioce-
se de Niterói no domingo, dia 24 
de outubro, para comemorar o Dia 
Nacional da Juventude (DNJ), que 
este ano teve como tema  “Bom 
Mestre, o que devo fazer para al-
cançar a vida eterna?” (Mc 10,17). 

O evento aconteceu no Colé-
gio Cenecista Alberto Torres, em 
Itaboraí. O dia começou animado 
com o louvor do ministério de mú-
sica da Comunidade Católica Ser-
vir. O Arcebispo Dom Frei Alano 
presidiu a celebração da Palavra. 
Já os Padres Cláudio Lima, Carlos 
Eduardo (Cadu), José Carlos e Eric 
falaram sobre o chamado a servir a 
Deus 

Houve, ainda, a apresentação de 
uma peça teatral; a participação do 
DJ Ronald com música eletrônica 
católica durante o almoço; testemu-
nhos; momentos de  Adoração ao 
Santíssimo Sacramento; e a Santa 
Missa presidida por Dom Alano. 

A programação terminou com 
o show da banda Dominus de Belo 
Horizonte.

A celebração deste ano foi espe-
cial, marcando os 25 anos do DNJ. 
O evento aconteceu pela primei-
ra vez em 1985 por iniciativa das 
Organizações das Nações Unidas 
(ONU) e atualmente tem o apoio 
do Setor da Juventude da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB).
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ESPECIAL

Instituto Mater Coeli: melhorias para 2011
O Instituto Católico de Educação 

e Cultura Mater Coeli já está se pre-
parando para o próximo ano letivo. A 
escola receberá, nos próximos meses, 
obras para melhoria de suas instala-
ções. A novidade foi anunciada pelo 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora 
da Assunção, mantenedora do Ins-
tituto, Monsenhor Valdir Mesquita, 
que esteve presente nas comemora-
ções do 11º aniversário do Instituto, 
quando foi realizada a VI Olimpíada 
Mater Coeli. Na ocasião, o sacerdo-
te abençoou o evento e todos os seus 
participantes.

Entre as obras anunciadas pelo 
Pároco estão: a instalação de apare-
lhos condicionadores de ar em todas 
as salas de aula, ainda este ano; a 
restauração dos banheiros; e ainda a 
construção do ginásio poliesportivo, 
no qual já deverá ser realizada a VII 
Olimpíada Mater Coeli/2011.

VI Olimpíada: 
momento inesquecível para 

a equipe Mater Coeli

Jogos, pesquisa, brincadeiras, noi-
tes culturais e tarefa da solidariedade. 
Momentos inesquecíveis vivenciados 
durante a realização da VI Olimpía-
da Mater Coeli.

A abertura do evento foi marcada 
pelo desfile das três equipes concorren-
tes; cada qual representando décadas 
que marcaram época. Os alunos deram 
um show de criatividade e alegria.

Nos dias subsequentes, foram rea-
lizadas as competições esportivas. O 
dia 7 de setembro foi marcante para a 
equipe, pois foi dedicado às famílias 
e aos ex-alunos, os quais passaram 
todo o dia na Escola, participando 
das tarefas propostas.

Com muita criatividade, nas noi-
tes culturais as apresentações foca-
ram fatos históricos e músicas mar-
cantes, chegando a emocionar muitas 
das pessoas presentes.

A solidariedade também deixou 
marca na VI Olimpíada, através da 
campanha de doação de sangue in-
titulada “Mater Coeli e Doação: 
Unidos pelo Sangue que Passa pelo 
Coração”, uma parceria com o He-
mocentro da Região dos Lagos que 

mobilizou alunos e comunidade.
No encerramento, toda a “famí-

lia Mater Coeli” se confraternizou 
através da escola de samba “Unidos 
do Mater Coeli”, na qual pais, alu-
nos e professores, todos fantasiados, 
sambaram ao som da paródia “Pra ti 
eu bato palmas, Mater Coeli”.

- Todas as tarefas vivenciadas fo-
ram pautadas na alegria, visando à 
formação do Ser e do Saber. Para nós, 
responsáveis pelo Mater Coeli, fica-
rá a certeza de que proporcionamos 
aos nossos alunos a oportunidade de 
crescimento cognitivo, convivência 
em equipe e demonstração de amor ao 
próximo – afirma a Professora Ze-
nilda Soares de Lima, integrante da 
Equipe Mater Coeli. 

- O aluno é o foco de todo o nosso 
trabalho. Desta forma, agradecemos 
aos pais que confiam em nossa propos-
ta pedagógica e, por isso prestigiaram 
de forma gratificante o evento. Agra-
decemos, principalmente a Deus e a 
intercessão de Maria, nossa patrona, 
por direcionar todas as nossas ações, 
permitindo que comemorássemos de 
forma brilhante uma década de reali-
zações – conclui a professora.

Colaborou: Profª Zenilda Soares Lima 
– Equipe Mater Coeli

Dos jogos de mesa aos jogos de quadra, as atividades esportivas promoveram a integração e a superação de limites na VI Olimpíada Mater Coeli. 
Nos jogos de ex-alunos, mais do que vencer ou competir, o importante foi “matar” a saudade dos amigos e da Escola
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ESPECIAL

As matrículas para o ano 
letivo 2011 do Instituto Ca-
tólico de Educação e Cul-
tura Mater Coeli estarão 
abertas a partir do dia 16 de 
novembro.

Atendendo crianças e jo-
vens, desde a Educação In-
fantil até o Ensino Médio, 
é um espaço amplo de de-
senvolvimento de atividades 
educacionais e culturais in-
dispensáveis à instituição de 
valores éticos e morais, cen-

Instituto Católico de Educação e Cultura Mater Coeli
Matrículas abertas para 2011 a partir do dia 16 de novembro

O desfile de moda das décadas que 
marcaram época

As noites culturais foram animadas por apresentações de dança, música e teatro, como as danças 
de Gabriel (2º ano do Ensino Médio) e de Luis Eduardo (9º ano); e as apresentações das “gatas” 
Raquel, Karolyne, Caroline e Giovanna; a Jovem Guarda com o “Tremendão”, a “Ternurinha” (Prof.ª 
Samantha) e o “Rei” (Gabriel Saraiva)

A as diretoras Marilza e Therezinha com Monsenhor 
Valdir Mesquita, Diretor Geral do Mater Coeli

Carnaval no Mater Coeli: com alegria contagiante, foi o momento 
apoteótico da VI Olimpíada

Matrículas abertas 
a partir do dia 16

tro e objeto fundamental do 
processo educativo, ajudan-
do o educando a revelar-se 
como pessoa, a manifestar de 
forma atuante as suas poten-
cialidades no meio social em 
que vive.

Mais informações so-
bre as matrículas podem ser 
adquiridas na secretaria da 
escola, que está localizada à 
Rua Romário Gomes, 235 – 
São Francisco, ou pelo tele-
fone (22) 2645-6331.

Pais e professores participaram ativamente do 
evento. Acima, Professora Denise exibe o trofeu da 
equipe vencedora
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por José Antunes Gonçalves

Irmãos e irmãs.
Sejam, esses relatos da história da nossa 

Igreja em Cabo Frio, fonte de conhecimento; e 
de apurado saber para nós; e principalmente, 
deleite para a alma!

Falávamos, no capítulo anterior, sobre 
o falecimento do Papa Pio XII ocorrido em 
09.10.1958. E, assim, dando seqüência aos re-
latos, informamos que o foi substituído pelo 
novo Papa eleito em 28.10.1958, o Cardeal 
Giuseppe Ângelo Roncalli, que passou a se 
chamar João XXIII, sendo este eleito aos 76 
para 77 anos de idade, tendo governado a 
Igreja durante 5 anos (1958-1963).

Tem-se notícia de que, João XXIII, foi um 
Papa, bom e cordial, dotado de viva inteligên-
cia, com boa experiência em diplomacia inter-
nacional, tendo exercido relevantes cargos ou 
funções na Igreja de Cristo, antes do seu Pon-
tificado, verificando-se que a Igreja dotada da 
santidade e da sapiência que emanam do Es-
pírito Santo, sempre escolhe os melhores ca-
pacitados para a missão que lhe foi confiada 
por Jesus Cristo.

João XXIII teve como mérito principal, 
que assim lhe fora atribuído, a convocação 
do Concílio Vaticano II, que teve como fina-
lidade, entre outras, atualizar a disciplina e 
a vida da Igreja, dizendo-se àquela época: 
“face às rápidas mudanças que vinham ocor-
rendo no mundo”, e, sem dúvida, se obser-
varmos os avanços que testemunhamos nos 
dias atuais.

Foi, o Papa João XXIII, autor de 8 (oito) 
Encíclicas, destacando-se entre elas, a “Mater 
et Magistra” (Mãe e Mestra), e a “Pacem in  
Terris” (queremos crer, Paz na Terra), ambas 
Encíclicas versando sobre as questões sociais, 
tendo esta última proclamado como pilastras 
da “paz internacional”, a verdade; a justiça; o 
amor; a liberdade.

E, assim, vamos caminhando na história! 
A Igreja tem a sua história, como tudo na vida 
tem a sua história. Até nós, a nossa! Cada um 
de nos! E quase sempre não a escrevemos! 
Não guardamos! Alguém já disse: “um povo 
sem história é um povo sem identidade”! Não 
é sensato que isto aconteça!

No capítulo anterior, também nos referí-
amos às benfeitorias, como ao atendimento, 
sempre atencioso que dispensava o Prefeito 
Nicanor Pereira do Couto à Igreja, também 
ao Hospital de Santa Izabel, como foram lem-
brados e escritos nos Livros de Tombo, pelo 
Sacerdote, cronista, (aquele que escreve as 
notícias nos Livros).

No Hospital, como ali relatávamos, ele 
construiu a “clausura” para as Irmãs de Cari-
dade, proporcionando-lhes lugar digno de 
seus aposentos, quando passaram a residir 
definitivamente no Hospital. Da época da pas-
sagem das Irmãs de Caridade pela administra-
ção do nosso Hospital, lembramos muito da 
Irmã Eufrásia e Irmã Celestina, entre outras, 
mas estas, de uma dedicação impar, dóceis 
e abençoadas irmãs, sempre com devotado 
atendimento aos pacientes em seus leitos de 
dor, sobrando-lhes tempo ainda para os cui-

dados especiais à Capela do Hospital, onde 
eram celebrados os ofícios religiosos, como 
ainda hoje acontece, é verdade, mas àquela 
época com maior assiduidade.

 Está escrito, também, que essas dedi-
cadas Irmãs conseguiram para a referida Ca-
pela os utensílios sacros necessários ao Altar, 
como, o novo Tabernáculo; novos Castiçais; 
novo Ostensório, enfim todos os demais 
utensílios necessários às celebrações, os 
quais, foram bentos, no dia 01.11.1958, pelo 
Sacerdote, Vigário da Nossa Matriz à época, 
antes da Missa Vespertina daquele dia, às 
l6:oo horas. Face à docilidade, alegria, e de-
votado amor, com que acolhiam a todos; aos 
pacientes, médicos, enfermeiros, e membros 
da Irmandade de Santa Izabel, essas amadas 
irmãs conquistaram grande amizade em 
meio ao nosso povo.

Também está escrito, que no dia de “fi-
nados”, o Padre Vigário celebrava às 9:oo ho-
ras, a Santa Missa na Capela do Cemitério de 
Santa Izabel, o que já ocorria àquela época, 
como ainda hoje acontece, e agora, a nossa 
Igreja contando com a  disponibilidade dos 
irmãos leigos das diversas Irmandades e seus 
Movimentos, esses, revezam-se, de hora-em-
hora, durante todo o dia, em orações, anún-
cio e pregação da Palavra de Deus para todos 
que, nesse dia, estão em visita aos túmulos 
de seus entes queridos.

Também escrito, no dia 09.11.1958. a 
grande Concentração Mariana que acon-
teceu na cidade de São Pedro da Aldeia, 
quando ali também se encontrava a nossa 
Congregação Mariana, representada por 
33 Congregados, amados Filhos de Maria, a 
maioria de saudosa memória, já nos braços 
do Senhor, fervorosos congregados que 
tanto lembramos:.Felix azevedo; américo 
abreu; Nanado; alair Ferreira; Boca; Eleu-
sipe; alcides Ventura; Chico de amelinha; 
Evando Passos; Marcos ribeiro; Ewaldo 
Salles; aroldo Menezes; Luiz Bandeira; 
acácio; adolfinho; Carlinhos da Água; Va-
dinho Santa rosa; adail Povoas; helcinho 
azevedo; anail almeida; e outros que fo-
gem à memória; e também, este,  que relata 
a história. 

Bons tempos! Foram tempos de abun-
dantes graças e bênçãos, momentos que 
partilhamos juntos os ofícios de Nossa Bon-
dosa Mãe, Maria, nós e as amadas irmãs que 
pertenciam à Pia União de Filhas de Maria, às 
quais já nos referimos em outros capítulos.

Finalizando este capítulo, lembramos 
ainda, está escrito, que no dia 15.11.1958, 
como programação das festividades de ani-
versário da cidade, naquele ano, realizou-se 
o “plantio” de mais de 100 árvores em toda 
cidade de Cabo Frio, como parte de sua ur-
banização, importante gesto do Prefeito à 
época, o que poderia hoje ser repetido pelas 
nossas autoridades constituídas em Cabo 
Frio, incentivar o “plantio de árvores”. Seria 
um gesto do agrado de Deus. Colaboração 
com a natureza que ELE nos presenteou!  
Deus abençoe à todos!

X X X I V
Missas e Angelus transmitidas em LIBRAS

As transmissões das 
Santas Missas e do Angelus, 
produzidas pela Pastoral da 
Comunicação agora estão 
com traduções simultâneas 
para a Linguagem Brasi-
leira de Sinais (LIBRAS), 
possibilitando o entendi-
mento para todas as pessoas 
surdas.

A iniciativa partiu da 
união da paroquiana Tânia, 
que vinha há algum tempo 
tentando implementar a Pas-
toral do Surdos, com o mes-
mo desejo do Vigário Paro-

quial, Padre Ricardo Mota, 
que já havia realizado este 
tipo de trabalho na Paróquia 
de São Pedro Apóstolo, em 
São Pedro da Aldeia, onde 
atuou como Diácono.

- É um trabalho que 
visa à inclusão dessas pes-
soas também no ambiente 
da Igreja. Estamos esten-
dendo a ação evangeliza-
dora a esses que muitas ve-
zes querem praticar sua fé, 
mas não conseguem devido 
a sua deficiência – explica 
Padre Ricardo.

As transmissões com 
LIBRAS começaram no 
dia 10 de outubro. O pró-
ximo passo é divulgar am-
plamente a iniciativa a fim 
de atrair esse público para 
dentro das Igrejas.

Jovem TV é nova 
parceira da Pascom

Além da transmissão da 
programação pela TV Li-
toral (Santa Missa das 18h 
aos domingos) e pela Cabo 
Frio TV (Angelus, Progra-
ma Boa Nova e Santa Mis-
sa das 20h aos domingos), 
agora a Jovem TV também 
passou a exibir o Angelus, 
no horário das 12h.

Com a crescente ativi-
dade da Pastoral da Co-
municação, há a necessida-
de de agentes voluntários 
para trabalharem na área 
de produção de conteúdos, 
entre outras funções. Os 
interessados devem entrar 
em contato com a PasCom 
pelo e-mail: comunicacao@
pnsassuncao.org.br

O Programa Comu-
nidade Total, da Rádio 
Ave Maria FM, sorteou, 
no mês de aniversário 
da rádio, um forno de 
microondas, um ofereci-
mento da Refrigeração 

Reis, empresa apoiado-
ra cultural da Pastoral da 
Comunicação. Na foto, a 
ganhadora do sorteio, 
Ednéia Carriço, e o em-
presário Alexandre, da 
Refrigeração Reis.

Equipe da Pastoral dos Surdos traduzindo a Santa Missa em LIBRAS

Novidades na Rádio Ave Maria FM
A partir deste mês de novembro, novos pro-

gramas começam a fazer parte da grade de pro-
gramação da Rádio Ave Maria FM: o programa 
“Momento Jovem”, produzido pela Pastoral da 
Comunicação em parceria com a juventude pa-
roquial; o programa “À luz da Fé”, que já é exibido 
na TV Litoral, e que agora será retransmitido pela 
rádio em versão adaptada; e ainda o programa  

“Jesus Cristo mudou meu viver”, feito com teste-
munhos dos fieis que tiveram suas vidas transfor-
madas por uma experiência pessoal com Jesus.

A produção da rádio está recebendo mensa-
gens com os testemunhos que irão ao ar. Os inte-
ressados devem enviar mensagem para o e-mail 
radioavemaria@pnsassuncao.org.br.
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SaNToS Do MÊS
Novembro

01-  Todos os Santos

02-  Todos os Finados

03-  São Martinho de Porres

04-  São Carlos Borromeu

05-  Santa Bertila

06-  São Leonardo de Noblac

07-  São Prosdócimo

08-  São Godofredo

09-  Santo Orestes

10-  São Leão I

11-  São Martinho de Tours

12-  São Josafa Kuncewicz

13-  Santo Estanislau Kostka

14-  São Serapião

15-  Santo Alberto Magno

16-  Santa Gertrudes

17-  Santa Isabel da Hungria

18-  São Frediano

19-  São Rafael de São José

20-  São Félix de Valois

21-  São Gelásio I

22-  Santa Cecília

23-  São Clemente I

24-  Santo André Dung-Lac e 
companheiros

25-  Santa Catarina de 

 Alexandria

26-  São Leonardo de Porto 
Maurício

27-  Santo Virgílio

28-  São Tiago das Marcas

29-  São Saturnino de 

 Toulouse

30-  Santo André

Palestras sobre Bioética
Foi realizada em Cabo 

Frio a Conferência “A Bio-
ética e sua problemática 
atual”. O tema foi abordado 
pelo Cônego José Sardo Fi-
dalgo, sacerdote português 
que esteve mais uma vez 
em visita à nossa Paróquia. 
O evento aconteceu no Tea-
tro Cacilda Santa Rosa, nos 
dias 21 e 22 de outubro.

Na mesma ocasião, o sa-
cerdote lançou o livro “Uma 
abordagem da eutanásia na 
perspectiva da Declaração 
Iura et Bona”, de sua auto-
ria. A publicação foi auto-
grafada pelo autor no dia 
23, após a Santa Missa.

Residente em Gafa-
nha de Nazaré, Distrito 
de Aveiro, em Portugal, é 
Mestre em Bioética Teoló-

gica, pela Faculdade de Te-
ologia da Universidade Ca-
tólica Portuguesa e Doutor 
em Bioética.

O sacerdote recebeu, em 
2008, o título de Cônego 
Honorário da Arquidioce-
se de Niterói e esteve em 

217º Retiro Masculino do MCC
Aconteceu nos dias 22, 23 e 

24 de outubro, na cidade de Rio 
Bonito,  o 217º retiro masculino 
do Movimento de Cursilhos de 
Cristandade. Foram 44 partici-
pantes, incluindo a equipe de 
trabalho.  

- Agradeço a todos que esti-
veram engajados para o sucesso 
desse retiro, tanto as pessoas 
que rezaram quanto as equipes 
de trabalho. E também ao nosso 
pároco Monsenhor Valdir e ao 
Pe. João Luiz que cativou e emo-
cionou a todos em suas prega-
ções. Parabenizo as famílias, que 

confiaram seus entes queridos a 
nós e peço que continuem dire-
cionando suas orações ao MCC, 
para que, cada vez mais, através 
do seu carisma e do nosso tra-
balho continuemos a semear do 
Evangelho os ambientes da nos-
sa comunidade – diz Alexandre 
Guerra Peixe, coordenador do 
Setor Cabo Frio.

O encerramento aconteceu 
com a Santa Missa celebrada 
na Nova Igreja Matriz, onde os 
participantes foram recebidos 
pelos familiares e pelos paro-
quianos.

Cabo Frio para a sexta edi-
ção da Festa Portuguesa, da 
qual participou conduzindo 
a Procissão Luminosa ao 
Morro da Guia, em home-
nagem à última aparição de 
Nossa Senhora de Fátima 
em Portugal.

Palestra e lançamento do livro do 
Cônego José Fidalgo

Fotos: Marconi Castro

Participantes do retiro e Santa 
Missa de encerramento
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Cabo Frio: 395 anos

Cabo Frio é o sé-
timo município 
mais antigo do 
Brasil e no dia 

13 deste mês comemora 395 
anos de fundação. Desco-
berta por Américo Vespúcio 
em 1503, teve a sua coloni-
zação marcada pelo constan-
te ataque de piratas franceses 
e holandeses. A cidade po-

voada, através de concessões 
de sesmarias, foi o ponto 
de partida para exploração 
do pau-brasil. Em 1615, os 
franceses foram derrotados 
pelos portugueses e, em 13 
de novembro do mesmo ano, 
a cidade Santa Helena foi 
fundada. Em 15 de agosto 
de 1616, instalou-se o mu-
nicípio, passando a cidade 
chamar-se Nossa Senhora 
da Assunção de Cabo Frio.

Até o século XIX, a eco-
nomia baseava-se na agri-

cultura com mão-de-obra 
escrava. A abolição da es-
cravatura ocasionou uma 
crise econômica, que só 
restabeleceu-se mais tarde, 
com o desenvolvimento da 
indústria do sal, da pesca e 
do turismo, sobretudo após 
a implantação da rodovia e 
da estrada de ferro, esta úl-
tima, hoje desativada. 

Haverá Santa Missa em 
Ação de Graças pelo Ani-
versário da Cidade, às 20h, 
na nova Igreja Matriz.

por Jessica de Oliveira e 
Lia Navarro

Anjo Caído

Ponte 
Feliciano Sodré

Convento de 
Nossa Senhora 
dos Anjos

Canal do Itajuru

Fotos: Lia Navarro

Laís Santos de Paula 
(natural de Volta Redonda-RJ)

“Antes de morar em 
Cabo Frio, costumava 
passar as férias na cidade. 
Cabo Frio é cheia de 
histórias e personalidades 
curiosíssimas”.

Jorge Macedo (natural de Salvador-BA)

“Depois que me casei, saí de Salvador 
com minha esposa e meu primeiro 
filho. Viemos morar em Cabo Frio 
e, cinco anos depois, tivemos aqui 
o nosso segundo filho. A cidade me 
acolheu tão bem e inclusive me levou 

à Igreja e a ter um encontro pessoal com Cristo. Como 
conseqüência da minha aproximação com Cristo e de 
uma ótima relação com os moradores daqui, escolhi 
Cabo Frio como minha cidade materna”.

Sr. Neves  (natural de Coimbra, Portugal)

“Cabo Frio é uma cidade espetacu-
lar. Vim para cá por causa da minha 
esposa e fui tão bem acolhido, que 
me considero cabofriense. Muitas 
famílias que têm vindo morar aqui 
também estão felizes e satisfeitas. 
Sou apaixonado por Cabo Frio, prin-
cipalmente, por esta praia maravilho-
sa que é única no mundo. Estou na cidade há mais de 50 
anos e ninguém me tira daqui de jeito nenhum!”.

Eles adotaram a cidade
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Guaratinguetá:
Conhecendo a história de Frei Galvão

Um dos destinos mais 
procurados do Circuito Tu-
rístico Religioso da Região 
do Vale do Paraíba, no esta-
do de São Paulo, é a cidade 
de Guaratinguetá, onde, em 
1739, nasceu o primeiro San-
to brasileiro, Santo Antônio 
de Sant’Ana Galvão, OFM, 
mais conhecido como Frei 
Galvão. O Frade católico foi 

(Fonte: www.guaratingueta.sp.gov.br)

canonizado pelo Papa Ben-
to XVI durante sua visita ao 
Brasil (São Paulo) em 11 de 
maio de 2007. 

Na cidade, o visitan-
te pode visitar a casa onde 
o Santo nasceu, seu antigo 
Seminário, entre outros lo-
cais; além de receber as “Pí-
lulas do Frei Galvão”. Tra-
ta-se de pílulas devocionais 
que, como dizem os francis-
canos, “nasceram do grande 
amor que o santo dedicava 

aos doentes e da sua profun-
da devoção a Maria Mãe de 
Deus”.

Para a cabofriense Sél-
duyla Salgado Santos, co-
nhecer a cidade e toda a 
história de Frei Galvão é 
uma experiência muito vá-
lida, que a fez voltar muitas 
vezes. “A estrutura do lo-
cal nos permite conhecer a 
vida completa do primeiro 
Santo brasileiro”, afirma a 
devota.

Casa de Frei Galvão 
- Local onde Frei Galvão nasceu. Possui a Sala das Re-
líquias, com quadros, imagens e pertences que mostram 
sua história. Aberta à visitação diariamente, das 8h às 
18h. Novenas e Pílulas de Frei Galvão são aí distribuídas. 
Rua Frei Galvão, 78 - Centro. 

Catedral de Santo antonio 
- Nela, Frei Galvão foi batizado, fez sua Primeira Co-
munhão e celebrou sua primeira Missa. Possui altares e 
imagens do séc. XVIII. Abre diariamente com distribui-
ção gratuita das Pílulas de Frei Galvão. 
Praça Santo Antônio, 300 - Centro histórico. 

Mosteiro da Imaculada Conceição 
- Ordem das Monjas 
Concepcionistas (en-
clausuradas). Possui bela 
arquitetura com imagem 
da Imaculada Conceição 
e de Santa Beatriz.
Rodovia Presidente 
Dutra, Km 61

Igreja do Convento Franciscano 
de Nossa Senhora das Graças 

- Construída em 1936, é 
tombada como monumento 
histórico municipal. 

Rua Vigário Martiniano, 
288 – Centro

por Lia Navarro

Casa do Puríssimo 
Coração de Maria 

- Seus grandes atrativos 
são a Gruta de Nossa 

Senhora de Lourdes e o Rio Paraíba que passa ao 
lado. Há também uma igreja que permanece aberta 
nos horários regulares de Missas. 

Avenida João Pessoa, bairro do Pedregulho.
Seminário Frei Galvão 
- Conta com acervo de objetos 
pessoais que pertenceram a Frei 
Galvão. 
Av. Integração, nº 151 - São Bento.
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O Programa À Luz da 
Fé recebeu o Padre Sílvio, 
da Prelazia de Cametá (PA), 
localizada na região Ama-
zônica. Passando as férias 
deste ano em Cabo Frio, o 
sacerdote visitou as insta-
lações do Centro de Comu-
nicação Nossa Senhora da 
Assunção e foi entrevistado 
pela apresentadora Cida 
Lopes. No programa, falou 
sobre  a realidade de sua 
Paróquia e da Igreja Católi-
ca na Amazônia.

O Programa À Luz da Fé recebe o Padre 
Sílvio, da Prelazia de Cametá (PA)

Dia de Finados: Vigília e Santas Missas

Escala para a Vigília - Cemitério Santa Izabel:

08h – ISS / Past. Liturgia 
09h – Legião de Maria / Past. Ressurreição / Past. Ba-
tismo 
10h – ECC / ENS / Past. Noivos / EAC
11h – Past. Perseverança / Coroinhas / GARRA / Coral 
das Crianças
12h – MCC / Past. Juventude  / Past. Dízimo/ Past. 
Comunicação
13h – RCC / Past. Criança / Ap. Mãe Rainha / Ap. 
Guadalupe 
14h - Past. AIDS / P. S.O.S /  Past.Terceira Idade / 
Focolares
15h – Acólitos / MESC / Catequese 
16h – Catecumenato / Past. Segunda União / Past. 
Surdos
17h – Past. Saúde / Vicentinos / Past. Sobriedade

Obs.: A Ordem Franciscana Secular (OFS) fará a vigília 
de 7 às 17h no Cemitério da Ordem Franciscana. A escala 
dos franciscanos estará afixada no Convento.

Santas Missas: às 9 h, no Convento Nossa Senhora dos 
Anjos e às 19 h na Nova Igreja Matriz

Vicentinos: unidos pelo amor ao próximo

A Sociedade de São Vi-
cente de Paulo (SSVP) é 
um movimento católico de 
leigos que atuam em obras 
sociais. Foi fundada em 
1833 por Antonio Frederi-
co Ozanam e alguns com-
panheiros. Sua ação com-
preende qualquer forma de 
ajuda por contato social no 
sentido de aliviar o sofri-
mento e promover a digni-
dade e a integridade do ser 
humano.

Em Cabo Frio, a SSVP 
está presente nas Confe-
rências Nossa Senhora da 
Assunção e São Domingos 
Sávio, que se reúnem na 
Matriz Nossa Senhora da 
Assunção.

Os membros da SSVP, 
chamados de vicentinos, são 
unidos entre si pelo espíri-
to de partilha e formam no 
mundo inteiro, com aque-
les a quem prestam auxílio, 
uma só família, buscando 
contato com todos os de-
mais movimentos e orga-
nizações inspiradas em São 
Vicente de Paulo.

Como funciona

Segundo a consórcia 
presidente da Conferência 
Nossa Senhora da Assun-
ção (Cabo Frio), Marizina 
Vieira Santos, a SSVP leva 
sua ajuda a quantos dela 
precisam. 

- Por meio de reuniões 
semanais, os voluntários 
planejam o atendimento 
às famílias necessitadas e 
dividem a equipe para a 
realização de visitas aos 
assistidos. São distribuí-
dos mais de 800 mil quilos 
de alimentos arrecadados, 
além de remédios, roupas, 
materiais escolares e uten-
sílios diversos; e auxílio so-
cial, explica Marizina.

Vitor Carvalho Gomes, 
confrade e presidente de 
Comunicação dos jovens 
vicentinos, afirma que a 
SSVP está aberta a todos 
que desejam viver sua fé no 
amor e no serviço a seus ir-
mãos. 

O trabalho da SSVP tem apoiado meio 
milhão de brasileiros. Atualmente, está pre-
sente em mais de 130 países com aproxima-
damente um milhão de membros. O Brasil é 
o maior país vicentino do mundo com 120 

mil membros distribuídos em 17 mil con-
ferências, 1754 conselhos particulares, 272 
conselhos centrais e 28 conselhos metropo-
litanos, coordenados pelo Conselho Nacio-
nal do Brasil.

Reuniões:
- Conferência Nossa Senhora da Assunção: toda quinta-feira às 20h no Salão Paroquial.

- Conferência São Domingos Sávio: todo sábado às 19h30m no Salão Paroquial.
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Ingredientes:
- 1 colher de sopa de creme vegetal light
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo
- ½ litro de leite desnatado
- 1 gema
- 3 colheres de sopa de queijo ralado
- 1 lata de milho verde
- 1 cebola ralada
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 3 claras em neve
- margarina light para untar
- farinha de rosca para polvilhar

*Do livro “Culinária para Diabéticos” – Fonte: www.news.med.br

Suflê de Milho Verde 
(indicado para diabéticos)

Modo de preparar:
Aqueça o creme vegetal light, doure a farinha de trigo e 
acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre para não 
formar grumos. Retire do fogo, junte a gema, o queijo ralado, 
o milho verde e a cebola. Tempere com sal e pimenta. Por 
último acrescente as claras em neve, mexendo vagarosamen-
te. Unte um refratário com a margarina light, polvilhe farinha 
de rosca e despeje no suflê. Leve ao forno pré-aquecido (180 
graus) por 20 minutos ou até que fique dourado.

Rendimento: 4 porções

Informações nutricionais por porção: Calorias: 690Kcal – 
Carboidratos: 112g – Proteínas: 40g – Gorduras: 15g

Envie também sua receita para: saleluz@pnsassuncao.org.br

Neste mês, no dia 14, é 
comemorado o Dia Mun-
dial do Diabetes. A data 
foi definida pela Federação 
Internacional de Diabetes 
(IDF), entidade vinculada 
à Organização Mundial da 
Saúde (OMS), e introduzi-
da no calendário em 1991, 
como resposta ao alarmante 
crescimento do diabetes em 
todo o mundo. 

Educação em Diabetes
Um programa de edu-

cação em diabetes permite 
que os pacientes estejam 
preparados para tomar deci-
sões baseadas em informa-
ção, mudem o estilo de vida 
e lidem melhor com os as-
pectos psicossociais. O mau 
controle resulta em prejuí-
zo para a saúde e em uma 
grande probabilidade de 
desenvolver complicações. 
Já o diabetes bem tratado 

proporciona tranquilidade e 
qualidade de vida.

Prevenção do Diabetes
O diabetes tipo 1 ainda 

não pode ser prevenido. Já 
o tipo 2 pode ser evitado 
em muitos casos, de for-
ma acessível e barata: ter 
uma alimentação saudável, 
manter-se no peso ideal e 
praticar atividade física re-
gularmente. Isso deve ser 
feito com a orientação de 
profissionais de saúde.

Atletas e o Diabetes
Não é preciso deixar a 

atividade física ou desis-
tir do sonho de ser atleta 
por causa do diabetes. Pelo 
contrário, ela contribui para 
que as metas do tratamento 
sejam atingidas.

Com alimentação e tera-
pia medicamentosa adequa-
da, é possível exercitar-se.

atenção aos Sintomas

Diabetes 1
• Urinar com frequência.
• Sede excessiva.
• Fome aumentada.
• Perda de peso.
• Cansaço.
• Falta de concentração e de in-
teresse em atividades rotineiras.
• Vômitos e dores de estômago 
(frequentemente confundidas 
com gripe).
• Sensação de formigamento ou 
torpor nas mãos e pés.
• Visão embaçada.
• Infecções frequentes
• Feridas de difícil cicatrização.
Caso tenha alguns desses sinto-
mas, consulte seu médico para 
fazer os exames adequados.

Fatores de Risco – Diabetes 
Tipo 2
Algumas características podem 
indicar tendência ao diabetes 
tipo 2:
• Obesidade e sobrepeso
• Sedentarismo
• Intolerância à glicose identifi-
cada por exames
• Hábitos alimentares não 
saudáveis
• Idade avançada
• Pressão e colesterol altos
• Histórico familiar de diabetes
• Histórico de diabetes gesta-
cional
• Acúmulo de gordura abdo-
minal
• Etnia: asiáticos, hispânicos, 
indígenas e afrodescendentes.
Se você tem risco de ter diabe-
tes tipo 2, é importante fazer
acompanhamento multidisci-
plinar.
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