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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 16h e 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)

Agenda 

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

Comunidade Santa Izabel - Bairro São Bento
Missas:
2ª 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 e Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
sextas-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: 
sextas-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
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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.

Começamos a edição re-
fletindo sobre as datas que 
viveremos neste mês de ju-
nho: a Ascensão do Senhor, 
Pentecostes, a Santíssima 
Trindade e Corpus Christi. 
Para falarmos dessa data em 
que celebramos o tesouro 
da Igreja, a Santa Eucaristia, 
mais uma vez preparamos 
uma reportagem especial 
sobre essa festa: sua histó-
ria, origem e programação; e 
dedicamos a coluna de Arte 
e Cultura aos fieis que se de-
dicam a fazer lindos tapetes 
de sal para Jesus passar.

Nossa equipe participou 
da realização da 49ª Assem-
bleia Geral da CNBB, evento 
que reuniu mais de 400 pes-
soas no Santuário Nacional 
de Aparecida, em SP. Entre 
os participantes, mais de 
330 Bispos de todo o Brasil. 
Todos com o objetivo de de-
finir as novas diretrizes da 
ação evangelizadora da Igre-
ja e outros temas importan-
tes para o futuro da Igreja no 
Brasil e no mundo.

Abordamos, também, a 
realização do Dia Mundial 
das Comunicações e, junto 
com esse tema, apresen-
tamos o trabalho dos fun-
cionários e voluntários que 
atuam nessa área dentro de 
nossa Paróquia, nos veícu-
los dos quais lançamos mão 
para anunciar Jesus, com 
muito amor e sem fronteiras.

Que o Corpo e o Sangue 
de Cristo nos alimente e nos 
fortaleça em mais esta jorna-
da.

Amém.

Solenidades do Senhor após a Páscoa
 Neste mês de junho, nós, 

cristãos católicos temos várias 
festas litúrgicas importantes, nas 
quais destacamos: Ascensão do 
Senhor (dia 5) Pentecostes (dia 
12), Santíssima Trindade (dia 
19) e Corpus Christi 
(dia 23).

O carnaval, a quarta 
feira de cinzas e a Pás-
coa acontecem em dias 
diferentes todos os anos 
porque estas datas não 
são fixas; existe um cál-
culo que é feito a partir 
da lua, onde se define, 
de acordo com a tradi-
ção, qual será a data do 
carnaval, da quarta-fei-
ra de cinzas e da Pás-
coa. Esse cálculo tem 
como ponto principal 
a definição da data da 
Páscoa, que é o ponto 
de partida para todas as 
outras datas. 

A Páscoa sempre 
acontece no primeiro 
domingo de lua cheia 
após o dia 21 de março, época 
em que ocorre o equinócio de 
primavera na Europa (outono 
aqui no Brasil). O equinócio é o 
ponto da órbita da terra, em que 
se registra uma duração igual 
do dia e da noite, fenômeno que 
ocorre nos dias 21 de março e 23 
de setembro.

A primavera na Europa tem 
um enorme significado de vida, 
pois durante o inverno toda a 
natureza fica morta, ressurgindo 
com o início de uma nova esta-
ção. Podemos comparar a prima-
vera com a Ressurreição de Jesus, 
que vence a morte. Como a sole-
nidade da Páscoa não cai sempre 
na mesma data, isso provoca mu-
dança de data em outras ocorrên-
cias litúrgicas: Cinzas, Ascensão 
do Senhor, Pentecostes, Santís-
sima Trindade, Corpus Christi e 

civis, como o Carnaval. Defini-
da a data da Páscoa, as demais 
datas são marcadas, contando os 
dias e semanas antes e depois da 
Páscoa. 

Jesus Cristo está no centro 

do mistério do mundo, com sua 
morte, coroada pela ressurrei-
ção. No centro do mistério de 
sua morte está seu amor, seu 
coração, as profundezas de onde 
brotam todas as suas palavras e 
ações: seu amor filial e fraterno 
até a morte Descoberto o dia da 
primeira lua cheia da primavera, 
conta-se 40 dias (quaresma) para 
trás, sem incluir os domingos. 
Então, chega-se à data que será a 
Quarta-feira de Cinzas e o início 
da quaresma: período de 40 dias 
de reflexão e preparação para a 
Semana Santa, que começa no 
Domingo de Ramos, iniciando a 
Páscoa no domingo seguinte, dia 
da Ressurreição de Jesus.

Cinqüenta dias após a Res-
surreição, no 7° Domingo da 
Páscoa, celebramos a  Ascensão 
de Jesus (subida ao Céu), e uma 

semana depois a solenidade de 
Pentecostes: a vinda do Espírito 
Santo sobre Maria e os Apósto-
los, nascimento oficial e, início 
da expansão e da  fecundidade 
da Igreja; Jesus envia seu Espíri-

to para renovar a terra 
através da pregação do 
evangelho e do batis-
mo, e para educar e 
difundir a Igreja em 
toda a terra. A cor li-
túrgica que era o bran-
co, neste dia será ver-
melha. O Círio Pascal 
permanece aceso até 
este dia, sendo depois 
levado para o batisté-
rio onde é conservado 
com a devida honra. 
Aqui retorna o Tempo 
Comum, onde ocor-
rem as solenidades do 
Senhor.

Uma semana após 
Pentecostes; celebra-
mos o Domingo da 
Santíssima Trinda-
de quando Pai, Filho 

e Espírito Santo formam uma 
Unidade Divina. Na quinta feira 
seguinte ao domingo da Santís-
sima Trindade, celebramos sole-
nemente Corpus Christi quan-
do temos o Corpo e o Sangue 
de Cristo vindo até nós. Ele se 
dá sob o sinal do pão partido e 
do vinho, nos quais oferece seu 
Corpo como alimento e seu San-
gue como bebida de salvação e 
de vida. Ele permanece conosco 
até o fim do mundo.  Ainda hoje 
Deus envia seu Filho ao mundo, 
para que quem nele crer tenha a 
plenitude da vida: Quem come a 
minha carne e bebe o meu san-
gue, permanece em mim e eu 
nele, diz o Senhor.

A comunhão do Corpo e 
Sangue de Cristo no único Es-
pírito é para nós penhor da vida 
eterna.

Arquidiocese promove eventos
 de formação

Encontro de Jornalistas e 
Pascom

A Arquidiocese de Niterói 
promoveu o I Encontro de 
Jornalistas e Pascom. O 
encontro, realizado pelo Setor 
de Comunicação, teve como 
tema “O Regulamento da 
Profissão de Jornalista - A 
relação Igreja e Mídia”.

Os temas apresentados 
foram: “A Profissão de 
Jornalista” (com Professor 
Sady Bianchini, da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, da Universidade 
Cândido Mendes e das 
Faculdades Integradas Hélio 
Alonso);  “O Regulamento 
da Profissão e as Novas 
Mídias – experiências do 
dia-a-dia da profissão” (com 
a Jornalista Renata Igrejas, 
da TV Canção Nova); e “O 
Diálogo entre a Igreja e a 
Mídia” (com Dom Roberto 
Francisco Ferreria Paz, Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese de 

ATENção 
Colaboradores do JORNAL SAL E LUZ (colunistas, coord. 

de pastorais, movimentos e comunidades). 
O prazo para envio de conteúdos para a próxima edição 

será dia 10 de JUNHO, extraordinariamente. 
Todo material deve ser enviado para:

saleluz@pnsassuncao.org.br.

I Encontro de Jornalistas e Pascom realizado pelo Setor de Comunicação 
da Arquidiocese de Niterói

Niterói; Padre Leandro Freire, 
Assessor Arquidiocesano de 
Comunicação; e Padre Ricardo 
Mota, Vigário Paroquial e 
Diretor de Comunicação da 
Paróquia de Nossa Senhora 
da Assunção).

O evento aconteceu na sede 
da Mitra Arquidiocesana, 
em Icaraí, Niterói. As fotos, 
os vídeos e os resumos das 
colocações dos palestrantes 
estão disponíveis no site www.
pnsassuncao.org.br.

Formação Permanente 
para sacerdotes

A Arquidiocese de Niterói 
(Regional Leste 1) realizou, 
ainda, o Curso de Formação 
Permanente para todos os 
sacerdotes, tendo como 
temas o documento Verbum 
Domini, as Diretrizes do 
Plano Arquidiocesano de 
Pastoral e a Iniciação Cristã. 
O curso foi ministrado na 
Casa de Retiro Dom José 
Gonçalves (Atalaia), em 
Niterói, de 23 a 26 de maio.

Camila Pessanha (Pascom)
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A Pastoral conta, 
também, com a ajuda de 
repórteres, colunistas e 
fotógrafos, que doam seu 
tempo na cobertura dos 
eventos paroquiais. 

Tais conteúdos são 
utilizados no site, no jornal 
impresso e pela assessoria 
de imprensa, na divulga-
ção dos eventos para toda 
a mídia. Estudantes de 
Jornalismo e fotógrafos in-
teressados em se tornarem 
voluntários devem entrar 
em contato pelo e-mail:
comunicacao@pnsassun-
cao.org.br

Pascom: anunciando o Cristo 
sem  fronteiras

Dia Mundial das Comunicações Sociais
por Simone Mendonça

Divulgação Internet

 “Verdade, anúncio e autenticidade de vida, na era digital” é o tema de Bento XVI para este ano

Neste mês, a Igreja 
Católica celebra o 45º Dia 
Mundial das Comunica-
ções Sociais. Em sua men-
sagem para este dia, inti-
tulada “Verdade, anúncio 
e autenticidade de vida, na 
era digital”, o Papa Bento 
XVI pede que as novas for-
mas de comunicação sejam 
utilizadas apenas pensando 
no bem coletivo, destacan-
do a verdade na atuação 
dos participantes das redes 
sociais e principalmente 
o papel dos jovens na Era 
Digital.

“As novas tecnologias da 
comunicação pedem para 
ser postas ao serviço do 
bem integral da pessoa e da 
humanidade inteira. Usadas 
sabiamente, podem contribuir 

para satisfazer o desejo de 
sentido, verdade e unidade 
que permanece a aspiração 
mais profunda do ser huma-
no”, destaca o Papa.

Bento XVI diz que as 
novas tecnologias estão 
mudando “não só o modo 
de comunicar, mas a própria 
comunicação em si mesma. As 
novas tecnologias permitem 
que as pessoas se encontrem 
para além dos confins do 
espaço e das próprias culturas, 
inaugurando deste modo todo 
um novo mundo de potenciais 
amizades”.

O Papa faz um alerta, 
dizendo que “é importante 
nunca esquecer que o contato 
virtual não pode nem deve 
substituir o contato huma-
no direto com as pessoas, em 

todos os níveis da nossa vida”.
Ele finaliza sua mensa-

gem afirmando que a web 
está contribuindo para o 
desenvolvimento de formas 
novas e mais complexas de 
consciência intelectual e 
espiritual. “Somos chamados 
a anunciar, neste campo tam-
bém, a nossa fé: que Cristo é 
Deus, o Salvador do homem e 
da história, Aquele em quem 
todas as coisas alcançam a sua 
perfeição (cf. Ef 1, 10)”.

Leia a íntegra da men-
sagem do Papa para o Dia 
Mundial das Comunica-
ções Sociais no site http://
www.pnsassuncao.org.br/
noticias/221-papa-define-
-tema-do-dia-das-comu-
nicacoes-2011

Grande incentivador do 
Setor de Comunicação, o 
Arcebispo da Arquidiocese 
de Niterói, Dom Frei Ala-
no Maria Pena, ressalta que 
a Pastoral da Comunicação 
desempenha um trabalho 
muito importante dentro 
da Igreja. “Dou meu incen-
tivo ao Programa Boa Nova, 
à Pascom e a todas as equipes 
que estão desenvolvendo uma 
atividade mais firme e orga-
nizada no Setor da Comu-
nicação”, diz  Dom Alano.

A Igreja avançou nesta 
área, na visão de Dom Ora-
ni João Tempesta, Arcebispo 
Metropolitano de São Sebas-
tião do Rio de Janeiro, que 
nos últimos oito anos esteve 
à frente da Comissão Episco-
pal para a Educação, Cultura 
e Comunicação da CNBB. 
“Percebemos isso tanto na as-
sessoria que é realizada nas re-
gionais, como nas paróquias e 
dioceses”, afirma o Arcebispo. 
“Demos continuidade aos mu-
tirões de comunicação; houve 
maior despertar nas dioceses e 
paróquias; avançamos também 
nas mídias sociais e na formação 
de uma unidade entre as entida-
des de comunicação”, enumera.

Para o Assessor de Impren-
sa da CNBB, Padre Geraldo 
Martins, a data é importante 
porque estimula uma reflexão 
acerca do papel da Comu-
nicação para a Igreja. “Ela é 
fundamental para o cumpri-
mento pleno do mandato de Jesus 
Cristo para que todos se tornem 
seus discípulos e sejam batizados; 
para que, assim, a evangelização 
aconteça em todos os cantos da 
terra. Ações como essa permitem 
que os meios sirvam para comu-
nicar a grande verdade que é Je-
sus cristo”, afirma o sacerdote.

Fotos: Pascom

A Pascom da Paróquia 
de Nossa Senhora da As-
sunção é formada pelos 
funcionários do Setor de 
Comunicação e por voluntá-
rios que atuam nos diversos 
veículos disponíveis: jor-
nal Sal e Luz; internet (site 
paroquial e mídias sociais); 
televisão; assessoria de co-
municação; além da partici-
pação na Rádio Ave Maria 
FM (reportagem na pág. 6).

Internet – A Paró-
quia dispõe de: site oficial, 
Twitter (@pnsassuncao) 

e Facebook (Paróquia N 
S Assunção). Ali são pos-
tadas mensagens sobre os 
acontecimentos da Igreja, 
tanto em nível paroquial 
quanto de projeção mundial.

TV – Uma equipe de 
cinegrafistas, produtores, 
editores e assistentes se 
empenha na realização dos 
Programas “Boa Nova”, “À 
Luz da Fé”, Angelus e na 
transmissão das Santas Mis-
sas e de eventos especiais. 
Atualmente, o estúdio está 
recebendo novos cenários 

e o Setor busca a aquisição 
de novos equipamentos.

Assessoria Comuni-
cação – Implementada há 
um ano, tem como prin-
cipal tarefa estabelecer li-
gação entre a Paróquia e 
seu público; ou seja, ad-
ministrar a informação.

Jornal – conta com a co-
laboração de colunistas e de 
representantes das Pastorais, 
movimentos e comunida-
des, que abastecem a Re-
dação com as informações.

Parte da equipe de cinegrafistas do Programa Boa Nova, em um dos novos cenários.

 O Programa “À Luz da Fé”, apresentado por Cida Lopes, conta com uma equipe de colaboradores e vai ao ar 
de segunda a sexta-feira, de manhã e à tarde, na Lagos TV, canal 7 da TV Costa do Sol. Com novo cenário, o 
programa tem entrevistas, momentos de oração e reflexão da Palavra, além de reportagens sobre os principais 
acontecimentos da Igreja.

O Programa Boa Nova tem nove anos de existência. Nesse pe-
ríodo, muitas pessoas deixaram suas mensagens e testemu-
nhos de vida; outras também estiveram nos bastidores e dian-
te das câmereas, contribuindo para que a Pastoral anuncie o 
Evangelho e ampliando a presença da Igreja nos lares de Cabo Frio. 
Com o tempo, o Programa foi ganhando repercussão e começou 
a marcar presença não só nos eventos locais mas também em im-
portantes acontecimentos da Arquidiocese e da Igreja em geral, 
como o Encontro Arquidiocesano de Jornalistas e Pascom (pág.2) e 
a recente Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida (foto acima). 

Carlos Garrido, fotógrafo 
voluntário da Pascom

Fotos: Camila Pessanha/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

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

De 19 a  26 de junho: 

Semana Nacional 
Anti-Drogas
(programação na pág.14)

Segundas-feiras 

19h: Reuniões
Local: Salão Paroquial

Pastoral da 
Terceira Idade

Quartas-feiras

14h: Reuniões
Local: Salão Social

Iniciação Cristã 
(Catequese)

Festa Junina
04 de junho às 18h
Local: Instituto Católico de 
Educação e Cultura
Mater Coeli

Maio foi um mês 
de homenagens para as 
Equipes de Nossa Senhora 
do Setor Lagos. No dia 1º, 
foi realizado um churrasco 
para homenagear a todos os 
trabalhadores da comunidade. 
A realização do almoço 
em família teve como 
objetivo gerar recursos para 
o Retiro Anual das ENS.

No dia 4, na Paróquia de 
Nossa Senhora de Fátima e 
São Pedro e São Paulo, em 
Unamar, houve celebração da 

Santa Missa em homenagem às 
mães equipistas, presidida pelo 
Padre Fausto. A organização 
da Liturgia ficou por conta 
da Equipe 8 - Nossa Senhora 
de Fátima, que é a Equipe 
de Unamar; e o canto, com 
a Equipe 2 - Nossa Senhora 
de Lourdes e a Equipe 14 – 
Nossa Senhora da Conceição. 

Ao final da celebração, 
Pe.Fausto aspergiu água benta 
em cada casal, abençoando 
especialmente as mamães 
presentes. 

SANToS Do MÊS
Junho

1 - São Justino

2 - Santos Marcelino e Pedro

3 - Santos Carlos Lwanga e 
companheiros

4 - São Francisco Caracciolo

5 - São Bonifácio

6 - São Marcelino 
Champagnat

7 - Santo Antônio Maria 
Gianelli

8 - São Medardo

9 - Santo Efrém

10 - Eduardo Poppe

11 – São Barnabé

12 – São João de Sahagun

13 - Santo Antônio de Pádua

14 - Iolanda da Polônia

15 - Albertina Berkenbrock

16 - Santos Julita e Ciro

17 - São Ranieri de Pisa

18 - São Gregório João 
Barbarigo

19 - Santa Juliana Falconieri

20 - Margarida Ebner

21 - São Luís Gonzaga

22 - São Tomás More

23 - São José Cafasso

24 - Natividade de São João 
Batista

25 - São Guilherme de Vercelli

26 – São José Maria Robles 
Hurtado

27 - São Cirilo de Alexandria

28 - Santo Irineu de Lyon

29 - São Pedro e São Paulo

30 - Os primeiros mártires do 
Cristianismo

Homenagens das ENS

Almoço promovido pelas Equipes de Nossa Senhora

Pascom e a Rádio Ave Maria FM

Festa de São Pedro 
Comunidade da Gamboa

A comunidade da Gamboa realiza a festa de São Pedro, no período 
de 29 de junho a 3 de julho. Na programação,  Santa Missa, procissão 
e festa externa.

Programação:
Dia 29 de junho – Quarta-feira:
Às 19h – Procissão. Em seguida, Santa Missa.
Após a Santa Missa – Barraquinhas de comidas típicas
Dia 30 de junho, 1 e 2 de julho – de quinta-feira a 

sábado: Tríduo
Dia 2 de julho – Sábado: Festa externa
Dia 3 de julho – Domingo: Santa Missa às 10h30min. 

Em seguida, almoço e festa externa.

Festa do Divino Espírito Santo

Os mordomos e im-
peradores eleitos para a 
Festa do Espírito San-
to deste ano receberam 
suas bandeiras no dia 5 de 
maio, durante Santa Missa 
presidida por Monsenhor 

Valdir Mesquita. Além dos 
imperadores Toinzinho e 
Anelise, há 16 casais que 
visitam famílias em suas 
respectivas comunidades.

Anualmente, no Do-
mingo de Pentecostes, é 

sorteado pelo Pároco o 
imperador da Coroa en-
tre os mordomos. O im-
perador novo deixa en-
tão de ser mordomo; e 
o antigo imperador não 
faz mais parte do grupo. 

Um novo componente é 
indicado para mordomo 
para completar o grupo.

Essa tradição da Festa 
do Divino foi trazida pe-
los imigrantes portugueses 
inclusive para Cabo Frio.

Missa de entrega das bandeiras, presidida pelo Monsenhor Valdir

Os imperadores Toinzinho e Anelise e os casais de mordomos

A Rádio Ave Maria FM 
começou suas atividades 
em 8 de setembro de 2002. 
Desde então, conta com o 
trabalho de muitos volun-
tários, que doam parte do 
seu tempo para evangeli-
zar através dos programas.

Apesar de ser uma 
emissora comunitária, a 
rádio não tem frontei-
ras, já que atualmente 

pode também ser ouvi-
da de qualquer parte do 
Brasil e do mundo, pelo 
site oficial da Paróquia.

A emissora  tem um 
público fiel e participativo. 
De segunda a sexta-feira, 
quando há programas ao 
vivo, os ouvintes intera-
gem sugerindo músicas, 
fazendo pedidos de oração 
e participando de sorteios .

Novidades na 
programação

A Rádio Ave Ma-
ria FM tem programa-
ção 24 horas por dia. 

A grade oferece momen-
tos de oração (como o Terço 
Mariano, Angelus e Terço 
da Misericórida, entre ou-
tros), músicas e  programas 
variados, como   “A Hora 
do Ouvinte” e “Comuni-
dade Total”, ambos ao vivo.

A emissora vem, nos 
últimos meses, renovando 

sua grade de programação. 
Recentemente estreou 

o programa “De Calça Je-
ans”, “Music Day” e “Can-
ção Nova Music”, este úl-
timo uma parceria com 
a Comunidade Canção 
Nova. Outros têm estréia 
prevista para os próximos 
meses, como o Programa 
“PHS – Pro Hoje Sóbrio”, 
da Pastoral da Sobriedade.

A grade de progra-
mação está disponível no 
site: www.pnsassuncao.
org.br/radio-ave-maria.

Fotos: Pascom Fotos: Vania Maria/Past. Liturgica

Parte da equipe do Programa “Comunidade Total”

Voluntários do Programa “De Calça Jeans”

A Rádio conta com o trabalho de voluntários na produção de programas gravados e ao vivo, como os já consagrados “A Hora do Ouvinte” e “Comunidade Total”
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O ponto de encontro 
dos paroquianos
de Nossa Senhora da Assunção

O ponto de encontro 
dos paroquianos
de Nossa Senhora da Assunção

PROGRAMA

À Luz da Fé
com Cida Lopes

ESPECIALESPECIAL Festa de Corpus Christi

Quarta-feira – dia 22:
Às 22h- Início da preparação dos tapetes na Avenida Nossa 
senhora da Assunção

Quinta-feira – dia 23:
Às 8h30min – Santa Missa – Igreja Matriz Auxiliar
Às 16h – Missa Solene e Procissão pela Avenida Nossa 
Senhora da Assunção com o Santíssimo Sacramento
20h – Show católico

Sexta-feira – dia 24:
Às 7h30min e 19h – Santas Missas – Igreja Matriz 
Histórica
20h – Festejos externos com show popular

Sábado – dia 25:
Às 20h – Santa Missa – Igreja Matriz Auxiliar
21h – Festejos externos com show popular

Domingo – dia 26:
Às 8h30min – Santa Missa – Igreja Matriz Auxiliar
Às11h30min – início do almoço na Praça Porto Rocha e 
encerramento da festa social
Às 18h e às 20h - Santas Missas

Programação A arte dos tapetes de rua

Utilizando diversos 
tipos de materiais, como 
serragem colorida, borra 
de café, farinha, sal, areia e 
alguns pequenos acessórios, 
como tampinhas de 
garrafas, flores e folhas, 
as pessoas montam, com 
grande arte, tapetes pelas 
ruas, com dizeres e figuras 
relativas ao assunto. 

Por este tapete passa 
o Santíssimo Sacramento 
seguido pelas pessoas que 
participam com fervor. 

A confecção de tapetes 
de rua é uma magnífica 
manifestação de arte 
popular que tem como 
origem a comemoração do 
Corpus Christi. É uma das 
mais tradicionais festas do 
Brasil e é comemorado no 
país desde a chegada dos 
portugueses.

A tradição de fazer 
o tapete com folhas e 
flores vem dos imigrantes 
açorianos. Essa tradição 
praticamente desapareceu 
em Portugal continental, 

onde teve origem, mas foi 
mantida nos Açores e nos 
lugares aonde chegaram 
seus imigrantes como, por 
exemplo, Florianópolis. 

O barroco enriqueceu 
esta festa com todas as suas 
características de pompa. 
Em todo o Brasil esta festa 
adquiriu contornos do 
barroco português. 

Corpus Christi é 
celebrado desde a época 
colonial com uma profusão 
de cores, música expressões 
de grandeza. 

No Brasil, a tradição 
de se fazer os tapetes de 
ruas acontece em inúmeras 
cidades, geralmente com 
voluntários que começam 
os preparativos dias antes 
da solenidade.

 Em Cabo Frio, os 
moradores montam nas 
ruas da cidade um imenso 
tapete de sal para a 
passagem da procissão de 
Corpus Christi.

Aproximadamente 150 
tapetes são confeccionados 

na Avenida Nossa Senhora 
da Assunção, uma das 
principais vias do centro 
da cidade. Medindo 
3,5m x 7m, os tapetes 
são trabalhados pelas 
mãos de grandes artistas, 
instituições educacionais, 
clubes de serviço, 
instituições bancárias, 
órgãos púbicos, associações 
religiosas, casas comerciais 
e comunidade em geral. 
O trabalho é iniciado na 
véspera, com a marcação 
das quadras e a colocação 
do sal por uma equipe da 
Prefeitura, prolongando-
se pela noite, quando a 
comunidade começa a 
preparar as obras de arte, 
iniciando com a pintura do 
sal. 

No Dia de Corpus 
Christi, após a Santa 
Missa, acontece a procissão 
na qual o sacerdote conduz 
o Santíssimo Corpo de 
Cristo sobre os tapetes de 
sal, acompanhada por um 
grande número de fieis.

A festa de Corpus 
Christi tem por objetivo 
celebrar solenemente o 
mistério da Eucaristia - o 
Sacramento do Corpo e do 
Sangue de Jesus Cristo.

 Acontece sempre em 
uma quinta-feira, em alu-
são à Quinta-feira Santa, 
quando se deu a instituição 
deste sacramento. 

Durante a última ceia de 
Jesus com seus apóstolos, 
Ele mandou que celebras-
sem Sua lembrança comen-
do o pão e bebendo o vinho 
que se transformariam em 
seu Corpo e Sangue. 

“O que come a minha 

carne e bebe o meu sangue, 
tem a vida eterna e, eu o 
ressuscitarei no último dia. 
Porque a minha carne é 
verdadeiramente comida e 
o meu sangue é verdadeira-
mente bebida. O que come 
a minha carne e bebe o meu 
sangue permanece em mim 
e eu nele. O que come deste 
pão viverá eternamente” 
( Jo 6, 55 - 59).

Através da Eucaristia, 
Jesus nos mostra que está 
presente ao nosso lado, e se 
faz alimento para nos dar 
força para continuar. 

Jesus nos comunica seu 
amor e se entrega por nós. 

A Procissão lembra a caminhada do povo de Deus em busca da Terra Prometida

Fotos: Marconi Castro/Pascom

Origem da Celebração

A celebração teve origem 
em 1243, em Liège, na Bélgi-
ca, no século XIII, quando a 
freira Juliana de Cornion teria 
tido visões de Cristo demons-
trando-lhe desejo de que o 
mistério da Eucaristia fosse 
celebrado com destaque.

Em 1264, o Papa Urba-
no IV através da Bula Papal 
“Trasnsiturus de hoc mundo”, 
estendeu a festa para toda a 
Igreja, pedindo a São Tomás 
de Aquino que preparasse as 
leituras e textos litúrgicos que, 
até hoje, são usados durante 
a celebração. Compôs o hino 
“Lauda Sion Salvatorem” 
(Louva, ó Sião, o Salvador), 
ainda hoje usado e cantado 
nas liturgias do dia pelos mais 

de 400 mil sacerdotes nos cin-
co continentes. 

A procissão com a Hóstia 
consagrada conduzida em 
um ostensório é datada de 
1274. Foi na época barroca, 
contudo, que ela se tornou 
um grande cortejo de ação de 
graças.

No Brasil

No Brasil, a festa passou a 
integrar o calendário religioso 
de Brasília, em 1961, quando 
uma pequena procissão saiu 
da Igreja de madeira de Santo 
Antônio e seguiu até a Igre-
jinha de Nossa Senhora de 
Fátima. A tradição de enfeitar 
as ruas surgiu em Ouro Preto, 
cidade histórica do interior de 
Minas Gerais.

A celebração de Corpus 
Christi consta de uma mis-
sa, procissão e adoração ao 
Santíssimo Sacramento. 

A procissão lembra a 
caminhada do povo de 
Deus, que é peregrino, em 
busca da Terra Prometida. 
No Antigo Testamento esse 
povo foi alimentado com 
maná, no deserto. Hoje, ele 
é alimentado com o próprio 
Corpo de Cristo. 

Durante a Missa o 
celebrante consagra duas 
hóstias: uma é consumida 
e a outra, apresentada aos 
fiéis para adoração. Essa 
hóstia permanece no meio 
da comunidade, como sinal 
da presença de Cristo vivo 
no coração de sua Igreja.

Adoração ao Santíssimo Sacramento

Mais de 150 tapetas são confeccionados na Avenida Nossa Senhora da Assunção

Fotos: Marconi Castro/Pascom
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por José Antunes Gonçalves

Amados(as) irmãos e irmãs.

Desejamos para todos nós, que somos 
os (as) amados (as) do Senhor, todo bem; 
toda graça; todo amor! Que estejamos 
vivendo e nos alegrando com a Páscoa 
do Senhor Jesus, e nos preparando para a 
gloriosa festa de “Pentecostes”..

Deus é Amor! (I.João 4,8). ”Nós 
conhecemos e cremos no Amor que Deus 
tem para conosco. Deus é Amor, e quem 
permanece no Amor, permanece em 
Deus e Deus nele”. (I.João 4,16). Portanto, 
vivamos e permaneçamos no Amor de 
Deus, e amemos, uns aos outros,  como o 
Senhor Deus nos pede que façamos.(João 
13,34). 

Em prosseguimento à história da nossa 
Igreja, falamos anteriormente, como está 
escrito, sobre a renúncia do Presidente da 
República, Jânio Quadros, cabendo aqui 
abrirmos um parêntese para informar, 
que, proveniente de sua renúncia, que 
aconteceu num clima de grande convulsão 
para o nosso país, assumiu a Presidência, 
substituindo-o, no dia 07.09.1961, o 
Presidente João Goulart, que, na verdade, 
também não chegara a completar o seu 
mandato, sendo deposto quando estourou 
a revolução, em 31.03.1964, passando  o 
país a ser governado por uma Junta Militar, 
assumindo interinamente a Presidência, 
Paschoal Raniere Mazzilli, sendo logo 
depois, indicado o primeiro Presidente 
Militar, o Marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco. 

Daí em diante, durante o regime de 
ditadura militar, até que o país voltasse 
a um Estado Democrático, assumiram 
ainda a Presidência, outros militares, todos 
eleitos indiretamente (não pelo voto do 
povo), sendo eles: Marechal Artur da Costa 
e Silva; General Emílio Garrastazu Médici; 
General Ernesto Geisel, e por último, ainda 
no regime de exceção, o General João 
Batista Figueiredo. 

Estes últimos detalhes, embora não 
escritos, servirão também para que nossos 
irmãos e irmãs tenham conhecimento 
dos acontecimentos, que nós tivemos o 
privilégio de alcançá-los. História que nos 
cabe também preservá-la! Achamos que, 
se perguntássemos  aos nossos jovens 
sobre esses acontecimentos, talvez não 
soubessem responder, de forma que, 
oportuno, mencioná-los, já que, embora 
resumidos, os encontramos também nos 
assentamentos dos nossos Livros.

Nesse interregno, no decorrer do mês 
de Setembro de 1961, acontecimentos 
festivos, rotineiros, ocorreram, como 
concentração da Ordem Terceira de São 
Francisco em Aparecida do Norte; visita de 
um Padre Jesuíta, Padre Pedro, de história 
muita sofrida,  aprisionado que foi durante 
vários anos em cárceres comunistas, como 
está escrito. 

Também as festividades em honra do 
Seráfico Pai São Francisco, no Convento de 
Nossa Senhora dos Anjos, oportunidade 
em que aconteceu a bênção da “Nova 
Bandeira” e do “Novo Harmônio”, ou seja, 
“pequeno órgão de sala, no qual os tubos 
são substituídos por palhetas livres”.  

Ainda, o Tríduo em honra à Virgem 
Aparecida de Cabo Frio, festividades que 
teve como “pregador sacro”, o Padre Adão, 
que à época era Vigário da Paróquia de 
Arraial do Cabo, festividades que tiveram 
ao seu final, grande procissão com a 
Imagem da Virgem Milagrosa percorrendo 
as ruas de nossa cidade.

É de se destacar, como já foi dito 
em outras oportunidades, a fervorosa 
devoção dos fiéis à Nossa Senhora, 
Virgem Aparecida de Cabo Frio, com suas 
festividades sempre comemoradas no dia 
24 de setembro, dia de sua aparição.

Ainda, outros acontecimentos de 
destaque em Cabo Frio, tudo como está 
escrito: as inaugurações, de uma “Nova 
Fábrica de Sardinha”, e de uma “Estação de 
Rádio Difusora de Cabo Frio”; como está 
escrito e que aqui se transcreve: “O dia 
01.10.1961, marcava mais um progresso 
para Cabo Frio. De manhã houve a 
abertura e a bênção duma nova Fábrica de 
Sardinha, a à tarde, inauguração e bênção 
da nova Estação da Rádio Difusora de Cabo 
Frio”.

Acrescente-se, que em Cabo Frio, 
existiram duas Fábricas de Sardinha em 
Conserva, que tivemos a oportunidade 
de conhecê-las, e a Estação de Rádio, com 
certeza, a mesma que passou a chamar-se 
Rádio Cabo Frio, ainda hoje existente.

Estamos agora no ano de 1962 e, 
encontramos, registrada, pela primeira 
vez, em Cabo Frio, a “Festa do Sal”, 
acontecimento do qual participaram 
também os salineiros de Araruama e de São 
Pedro da Aldeia, tendo sido acontecimento 
de grande relevância, com desfile de 
carros alegóricos, e presença de varias 
autoridades. Destaca-se a importância 
dessa festa, pela força econômica que 
tinha a produção do “sal” em nossa 
região, notadamente em Cabo Frio, que 
desfrutava do maior parque salineiro 
de nossa região, com suas inúmeras 
salinas; no Peró; no Portinho; onde hoje 
tem o loteamento “Novo Portinho”; no 
Tucuns, imediações  do Aeroporto; em 
Massambaba até a Pontinha; Monte Alto; 
Figueira, enfim, um grande número de 
salinas, hoje praticamente desativadas, 
das quais, lembramos ainda muito bem, 
os nomes, localização e seus proprietários. 
Recordar é viver!

Agradeçamos a Deus, por nos 
proporcionar conhecermos mais um 
pouquinho da história da nossa Igreja e 
de nossa Terra. Deus seja sempre louvado! 
Amém..     

X L I
por Mateus R. V. Silva*

O calendário católico reserva, 
para o mês de junho desse ano de 
2011, celebrações importantíssimas 
e de profunda riqueza doutrinária 
e espiritual. O Pentecostes, a 
Santíssima Trindade, o Santíssimo 
Corpo e Sangue de Jesus. Nesse 
contexto é pertinente continuarmos 
a conhecer um pouco mais sobre os 
dogmas católicos e, evidentemente 
nesse mês, os dogmas relacionados 
a Deus e a Jesus Cristo.

O primeiro dogma sobre Deus, 
afirma que a ideia da existência 
de Deus não nasce conosco, mas 
temos a capacidade para entendê-
Lo no decorrer da vida, até com 
certa facilidade, ao vivenciarmos 
Sua criação. A ideia da existência de 
Deus como objeto de fé – segundo 
dogma sobre Deus – complementa 
o primeiro dogma. Se no primeiro 
chegamos à ideia da existência de 
Deus através da razão natural, agora 
podemos entendê-Lo a partir da 
razão ilimitada da fé.

Facilmente de ser entendido, 
o terceiro dogma afirma o caráter 
monoteísta do catolicismo, pois 
não existe mais que um único 
Deus. Nesse sentido, a existência 
de outros deuses levaria a crer a 
inexistência de Deus como Ser 
supremo, contrariando a Sagrada 
Escritura e os Santos Padres; sendo 
assim, Deus seria um ser finito e, 
consequentemente, terminaria por 
contrariar o quarto dogma: Deus é 
Eterno, não tem princípio nem fim. 
A unicidade de Deus encontra-se 
com o quinto dogma que afirma 
que em Deus há três pessoas: 
Pai, Filho e Espírito Santo; e cada 
uma delas possuidora da essência 
divina que é numericamente a 
mesma. Celebramos a Santíssima 
Trindade no domingo dia 11 desse 
mês e é justamente a terceira 
Pessoa da Santíssima Trindade 
que celebramos no primeiro 
domingo desse mês, o Domingo de 
Pentecostes.

Interessante ressaltar o seguinte 

detalhe sobre a unicidade de Deus, 
mesmo havendo três pessoas nele, é 
evidenciado no Milagre de Lanciano 
que, pesando-se as pedrinhas de 
sangue coagulado (e todos são de 
tamanhos diferentes), cada uma 
delas tem exatamente o mesmo 
peso das cinco pedrinhas juntas. 
Esse fato nos remete, também, 
ao sacramento da Eucaristia, 
comprovando a existência por 
completo e por inteiro de Jesus 
em cada Hóstia consagrada. Este 
e outros milagres eucarísticos que 
celebramos no dia 15 de junho, na 
festa do Santíssimo Corpo e Sangue 
de Jesus.

Sobre Jesus Cristo, o primeiro 
dogma afirma que Ele, Jesus, é 
verdadeiro Deus e o Filho Único 
de Deus, ou seja, mesmo sendo 
humano, possui em si a perfeição 
infinita do Pai, por ter sido gerado 
por Ele. Isso nos leva ao segundo 
dogma que afirma que Jesus 
é verdadeiramente homem e 
verdadeiramente Deus (possui 
duas naturezas: humana e divina), 
possuindo duas naturezas que não 
se transformam nem se misturam, 
sendo assim possuidor de uma 
íntegra natureza divina e de uma 
íntegra natureza humana: a prova 
está nos milagres e no padecimento.

Cada uma das duas naturezas 
em Cristo, terceiro dogma, possui 
uma vontade e uma operação 
própria, isso quer dizer que apesar da 
dualidade física das duas vontades, 
não há confusão entre elas, existiu 
e existe a unidade moral, porque 
a vontade humana de Cristo se 
conforma com a livre subordinação 
de maneira perfeitíssima à vontade 
Divina. No quarto dogma, Jesus é 
apresentado, ainda que homem, 
como Filho natural de Deus. Em 
outras palavras, é negada, com esse 
dogma, a dupla filiação de Jesus. 
Assim, “[...] a pessoa que subsiste 
na natureza humana de Cristo é 
o filho natural de Deus. A filiação 
é propriedade da pessoa, não da 

Dogmas - Jesus Cristo verdadeiramente Deus!
natureza. Em Cristo não existe mais 
que uma pessoa que procede do 
Pai por geração eterna; pelo mesmo 
motivo, em Cristo não pode haver 
mais que uma filiação de Deus: a 
natural” (AGANINI).

Cristo se ofereceu como 
verdadeiro e próprio sacrifício para 
resgatar a humanidade separada 
de Deus pelo pecado (sexto e 
sétimo dogma). São Paulo atribui 
à morte de Cristo à reconciliação 
dos pecados com Deus, ou seja, a 
restauração da antiga relação de 
filhos e amigos com Deus (cf. Rm 
5,10). Por sua natureza humana, 
era ao mesmo tempo sacerdote 
e oferenda, mas por sua natureza 
Divina, juntamente com o Pai e o 
Espírito Santo, era o que recebia o 
sacrifício.

Os dois últimos dogmas sobre 
Jesus Cristo referem-se à sua 
ressurreição e ascensão aos céus. 
Ao terceiro dia depois de sua morte, 
ressuscitou glorioso dentre os 
mortos e por sua própria virtude, 
se levantou do sepulcro e subiu 
em corpo e alma aos céus e está 
“sentado” à direita de Deus Pai. 
Do ponto de vista apologético: a 
ressurreição é o argumento mais 
decisivo sobre a verdade dos 
ensinamentos de nosso Senhor, 
pois como afirma São Paulo “... e 
se Cristo não ressuscitou, nossa 
pregação é vazia e também a 
vossa fé...” (1Cor 15,14). No aspecto 
cristológico é a elevação definitiva 
da natureza de Cristo. No aspecto 
sotereológico, ou seja, da salvação, 
é a coroação final de toda a obra 
redentora.

Fontes:
PAGANINI, Dercio Antonio. Os Dog-
mas Católicos. Disponível em <http://
www.duc-in-altum.com.br/Duc%20
in%20altum!5a.htm#E> - Acessado em 
16/05/2011.

* Mateus R. V. Silva é professor de História, 
especialista em História Contemporânea

O Seminário Missionário Bom 
Jesus é sede da Cúria Metropolitana 
da Arquidiocese de Aparecida e local 
de formação de futuros sacerdotes. 
Fica na rodovia Presidente Dutra, à 
direita no sentido São Paulo. 

O edifício de estilo renascentista, 
cercado de muito verde, é 
conhecido como “Colegião” e foi 
concluído ao longo dos anos com 
modificações, mas externamente 
manteve a concepção original do 
arquiteto que o projetou, o paulista 
Francisco Carlos da Silva. 

Para a construção do prédio, 
foi montada uma olaria própria, 
fabricaram os tijolos requeimados, 
onde está gravada a marca: NSA 
(Nossa Senhora Aparecida).

Em 1919, uma parte do edifício 
foi destinada a obras de caridade 
por Dom Duarte Leopoldo e 
Silva, então Arcebispo de São 
Paulo, instalando ali o asilo Nossa 
Senhora Aparecida, confiado 
às Irmãzinhas da Imaculada 
Conceição. Em 1932, por ocasião 
da Revolução Constitucionalista, 
tropas do exército acamparam no 

terreno do Seminário Bom Jesus. 
De 1929 a 1952 o prédio recebeu 
os seminaristas do Seminário 
Redentorista Santo Afonso.

Em virtude de sua localização 
e tamanho o prédio foi cedido 
ao Seminário Maior e Menor da 
Arquidiocese de São Paulo no 
período de 1952  a 1964. Em 
1996, o prédio foi ocupado pelo 
Seminário Maior da Arquidiocese 
de Aparecida. 

Visitantes ilustres

No ano de 1923, entre os dias 10 
e 20 de agosto, e em setembro de 
1934, esteve por um breve período, 
visitando o asilo, Madre Paulina, a 
primeira santa do Brasil, canonizada 
pelo Papa João Paulo II. A visita da 
Madre Paulina está documentada 
numa foto sua, em frente ao 
Seminário.

Em 04 de julho de 1980, o Papa 
João Paulo II, em sua primeira visita 
apostólica ao Brasil, esteve no local 
onde participou de um almoço 
com os seminaristas e padres da 

Arquidiocese, e ficou hospedado 
por uma tarde.

 O Papa Bento XVI também ficou 
hospedado ali em 2007, quando 
visitou Aparecida por ocasião da 
V Conferência Geral dos Bispos da 
América Latina e do Caribe.

O Seminário Missionário Bom 
Jesus está aberto à visitação das 
8h às 12h e das 14h às 17h; exceto 
às terças-feiras, quando é fechado 
para manutenção. Estão acessíveis 
aos visitantes o quarto que recebeu 
os Papas João Paulo II e Bento XVI, 
a capela e o refeitório usados pelo 
atual Pontífice, além do museu.

Assista o Documentário 
“Seminário Bom Jesus – história 
de Vida e Fé”, produzido pela TV 
Aparecida para ser veiculado 
durante a visita do Papa Bento 
XVI a Aparecida em maio de 
2007. o documentário está 
disponível no site: http://www.
a rq u i d i o ce s e a p a re c i d a . o rg.
br/ser vicos/downloads/220-
documentario-seminario-bom-
jesus--historia-de-vida-e-fe 

Seminário Missionário 
Bom Jesus – Aparecida, SP

Seminário Bom Jesus em Aparecida, São Paulo

Um ano sob nova
coordenação 

MCC em mutirão para reforma da Casa de Retiro Jesus, Maria e José

A atual coordenação do 
Movimento de Cursilhos 
de Cristandade (MCC) 
Setor Cabo Frio comple-
tou um ano de atividades 
em maio.  A data foi co-
memorada com um gesto 
concreto em prol da refor-
ma da Casa de Retiro Je-
sus, Maria e José: um mu-
tirão de limpeza e pintura.

O dia começou com 
oração e café-da-manhã e 
seguiu com o trabalho di-
vidido em equipes de pin-
tura, jardinagem e limpeza. 
Também houve um almoço 
e um bolo comemorativo.

- Agradecemos a todos 
que fizeram doações e aos 
que estiveram presentes ao 
mutirão. Esse foi o ponta-
pé inicial para a realização 
dos nossos retiros em Cabo 
Frio, afirma Alexandre 
Guerra Peixe, coordenador.

Novos eventos

Diante do sucesso do 
Festival de Frango Decolo-
res, realizado no ano passa-
do, o Movimento promove 
esse mês a segunda edi;áo 
do evento, que acontece-
rá no dia 5, domingo, na 
Sociedade Musical San-
ta Helena, das 12h às 15h.

O almoço será em sis-
tema self service, no va-
lor individual de R$10.

Além desses eventos, o 
Movimento de Cursilho 
de Cristandade Setor Cabo 
Frio dá continuidade às es-
colas vivenciais (ultreias), 
sempre com palestras aber-
tas à comunidade. Os in-
teressados podem acom-
panhar a agenda do MCC 
pelo blog: http://mccse-
torcabofrio.blogspot.com.
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Mais fotos destes eventos estão disponíveis no site www.pnsassuncao.org.br/multimidia/galeria-de-fotos

Eventos paroquiais do mês de maio

Nossa Senhora de Fátima
No dia 13 de maio, Padre Ricardo Mota homenageou Nossa 
Senhora de Fátima, coroando-a ao final da Santa Missa.

Tel.: (22) 2645-6331

49ª Assembleia Geral da CNBB

Foi realizada, de 4 a 13 de 
maio, no Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida, 
SP, a 49ª Assembleia da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB).

A definição das novas Di-
retrizes Gerais para Ação 
Evangelizadora da Igreja no 
Brasil (DGAE) para o pró-
ximo quadriênio (2011-2015) 
e a eleição da Presidência da 
CNBB para o mesmo perío-
do foram os temas centrais do 
encontro. 

Outros temas também fo-

ram abordados ao longo do 
evento, tais como: o Diretório 
para a formação e a missão dos 
Diáconos Permanentes; as-
suntos de Liturgia; Comuni-
cação; assuntos da Comissão 
para Doutrina da Fé, incluin-
do uma reflexão sobre a Exor-
tação Pós-Sinodal Verbum 
Domini; entre outros.

Durante dois dias foram 
realizados exercícios espiritu-
ais orientados pelo Eminen-
tíssimo Senhor Cardeal Pre-
feito da Congregação para os 
Bispos, Marc Ouellet, PSS.

Novas Diretrizes
Renovadas a cada quatro 

anos, as Diretrizes asseguram 
a unidade e a comunhão na 
prática evangelizadora e pasto-
ral da Igreja no Brasil. Quanto 
mais as dioceses, paróquias, 
comunidades, pastorais, con-
gregações, movimentos e as-
sociações eclesiais tiverem as 
DGAE como referência para 
seu trabalho evangelizador, 
tanto mais será evidenciada a 
unidade da Igreja, condição 
para tornar nossa evangeliza-
ção mais forte e penetrante.

Sessões

Mais fotos da 49ª Assembleia da CNBB estão disponíveis no site www.pnassuncao.org.br

Camila Pessanha (Pascom)por Simone Mendonça

Dom Frei Alano Maria Pena e Dom Roberto Francisco

Santa Missa de abertura da Assembleia

Eleições
No encontro, foram eleitos 

o Presidente, Vice-Presidente 
e Secretário Geral da CNBB, 
além do Delegado da CNBB 
junto ao Conselho Episcopal 
Latino-americano (Celam) 
e dos Presidentes das Co-
missões Episcopais Pastorais 
que, junto com a Presidência, 
constituem o Conselho Epis-
copal de Pastoral (Consep).

Além desses, vários Re-
gionais da CNBB elegeram 
a sua presidência e também 
os membros do Conselho 
Permanente que, juntamente 
com a Presidência e os mem-
bros do CONSEP, compõem 

os organismos representativos 
da CNBB.

Outros temas e Comuni-
cações

Durante a Assembleia de-
zenas de outros assuntos fo-
ram contemplados com infor-
mações, relatórios, partilhas, 
grupos de estudos e aprofun-
damentos sobre as realidades 
nas quais a CNBB está inseri-
da. Houve, ainda, comunica-
ções sobre os 50 anos do Mo-
vimento de Educação de Base 
(MEB), 5ª Semana Social 
Brasileira, Jornada Mundial 
da Juventude e Situação dos 
Povos Indígenas.

Dia das Mães
 As Mães foram homenageadas durantes as Santas 

Missas do domingo, 8 de maio, quando receberam rosas ao final 
de cada celebração.

 A data também foi lembrada mais uma vez pelas inte-
grantes da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que visitaram 
o Hospital Municipal da Mulher, onde presentearam as mães 
com enxovais para os bebês, confeccionados por meio de doa-
ções feitas pelas integrantes da ISS e por paroquianas. Durante 
a visita, também houve momentos de oração.

EAC
O Setor Juventude realizou 
uma happy hour no 
pátio externo da Igreja 
Matriz Auxiliar. O objetivo 
do evento foi arrecadar 
recursos para a realização 
do próximo Encontro de 
Adolescentes com Cristo 
em setembro. 

Integrantes da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento visitam hospital 

O Dia das Mães foi lembrado mais uma vez pelas integrantes 
da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que visitaram o Hospital 
Municipal da Mulher, onde presentearam  as mães com enxovais 
para os bebês, confeccionados por meio de doações feitas pelas 
integrantes da ISS e por paroquianas.

Durante a visita, também houve momentos de oração e 
mensagem comemorativa pelo dia.  Além das mães, também foram 
presenteadas as funcionárias que estavam de plantão.

As integrantes da ISS que participaram da visita este ano foram: 
Amanda, Ângela, Rosa, Nubinha, Marilda, Marília, Ninpha, Edileia e 
Valéria. 

A próxima será no mês de outubro, por ocasião do Dia das 
Crianças, quando também serão visitados a Creche Casa de Maria e 
o Hospital Municipal da Criança.   

Vigília pelos 
Mortos da Aids

 No dia 15 de 
maio foi realizada a 
Vigília pelos mortos 
da Aids na capela 
Santa Isabel, orga-
nizada pela Pastoral 
da Aids, com o tema 
“Vigiai: a vida é o 
bem maior”.  Estive-
ram presentes inte-
grantes da Pastoral 
(agentes e assistidos) 
e da comunidade.
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Junho

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

Aniversariantes do mês

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

Ingredientes:
- 2 xícaras (chá) de açúcar
- 4 xícaras (chá) de leite
- 1 xícara (chá) de queijo ralado
- 2 xícaras (chá) de fubá
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 4 ovos
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 colher (café) de semente de erva 
doce

Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no li-
quidificador e bata por 10 min.

Despeje numa forma untada e enfa-
rinhada.

Leve ao forno médio pré-aquecido 
por 30 min ou até que, ao enfiar um 
palito, ele saia limpo.

Tempo de Preparo: 40 minutos

Rendimento: 8 porções

Bolo de Fubá 
Cremoso

01 - Gildo Fabiano da Costa; Euridece Silva de Almeida; Roberto Lino de 
Lima; Jorge Luiz Calaza Rocha
02 – Quelusa Maria de Souza Gomes; Heloísa Pinto da Vitória
03 – Norberto Marinho; Wagner Bragança Alves
04 – Dalva de Castro Porto; Maria Emília Cavalcanti Albuquerque da Silva
05 – Luiz Gonzaga dos Reis; Arley Rangel da Silva; Maria Aparecida Pires 
Barbosa; Edna Silva de Alcântara
06 – Arlete Marques dos Santos; Margareth Aparecida R. A. Portugal; 
Alaísa de Jesus Baptista
07 – Marcelo da silva Pereira; Udilaine Mota dos Reis
09 – Regina Hammem
10 – Maria Regina de Abreu Santos; Maria de Fátima Alves de Souza; 
Ionício Alves de Araújo Júnior; Vanessa Andrade de Carvalho
11 – Júlio Oliveira Guimarães; Maria Aparecida Chagas
13 – Hilda Rosa Sampaio; Fernando Antônio G. Vieira da Cunha
14 – Ressi Carriço dos Santos; Ivan Cruz Vasconcellos Neto
15 – Zuleima Bizzo Mendes; Sônia Maria Pimentel da Silva Mattos
17 – Ivaldo Ramalho; Maria Aparecida de Mello Franciscone; Sônia Maria 
Santos Patú
18 – Wanda Carvalho Azevedo; Elman Azevedo Gomes; Maria Aparecida 
Guimarães da Silva; Graziele do Nascimento Ramares
19 – Tânia Maria Alves da Fonseca Feliciano; Luciane de Souza Gomes; 
Cláudia Valéria de Oliveira Justo
20 – Marinna Pinto Silveira
21 – Luíza Edna Saldanha de Souza; Déa Meirelles Bezerra da Silva
22 – Regina Coeli de Oliveira Sarmento; Vilma Gomes de Souza Nahas; 
João Batista Christóvão Bandeira
23 – Maria Isabel Rodrigues
24 – Ely Medeiros de Novaes; Alexandrina Lopes Gomes; Marilena Porto 
dos Santos
25 – Terezinha Araújo Coqui; Laide de Mello Motta
26 – Kilma Pires Valentim Alberto; Carlos Alberto C. de Oliveira
27 – Maria Elísia Alexandre; Marli Santa Rosa de Melo; Ledina Novaes 
Tavares; Alexandra da Fonseca N. Torres
28 – Jarina Valentim Almeida; Robison Cardoso de Santana Valente
29 – Pedro Bahia de Mattos; Manoel Marteleto; Paulo Pedro Pessoa; 
Paulo Roberto Porto; Vera Lúcia Magniezi Palmeira; Pedro Paulo Ramalho 
Santiago
30 – Aníbal da Costa Guimarães; Therezinha Almeida dos Santos; Maria 
Wilma Alves Chaves; Inês Carrerette Pinto; Cláudio Prado da Silva

A Pastoral da Sobriedade 
da Paróquia de Nossa Se-
nhora da Assunção realizará, 
de 19 a 26 de junho, a Sema-
na Nacional Anti-drogas. 

Nesse período, haverá 
atividades como palestras, 
panfletagem, louvor e teste-
munhos.

Entre os palestrantes, o 
psicólogo Luis Felipe Ni-
gri, coordenador do Projeto 
Simples-Mente; o Vigá-
rio Paroquial, Pe. Ricardo 
Mota; além dos represen-
tantes da Comunidade 
Católica Maranathá de 
Itaboraí, Antônio Lisboa 
(Dedeko), Creuza Barbosa 
e Angélica Pimenta Cer-
queira, respectivamente  
presidente, psicóloga e as-
sistente social.

Semana Nacional Anti-drogas

Programação:
Dia 19 (domingo) - nas Santas 
Missas às 8h30min, às 18h e 
às 20h – início da Campanha, 
com panfletagem e tenda de 
atendimento e divulgação 
do trabalho da Pastoral da 
Sobriedade

Dia 20 (segunda-feira) - às 19h, 
no salão paroquial – reunião da 
Pastoral

Dia 21 (terça-feira) - nas Santas 
Missas, às 7h30min e às 19h – 
panfletagem seguida de palestra, 
às 20h, no salão social, com o 
psicólogo Luis Felipe Nigri, da 
Equipe Simples-Mente

Dia 22 (quarta-feira) - nas 

Santas Missas, às 7h30min e às 
19h – panfletagem

Dia 23 (quinta-feira) - na 
Praça Porto Rocha, a partir 
das 9h – panfletagem e tenda 
de atendimento e divulgação 
do trabalho da Pastoral da 
Sobriedade

Dia 24 (sexta-feira) - nas Santas 
Missas, às 7h30min e às 19h – 
panfletagem

Dia 25 (sábado) - a partir das 
16h30min, no salão paroquial 
– tarde de conscientização 
comunitária sobre as drogas 
(momentos de louvor, 
palestras, apresentação teatral e 

testemunhos). Presenças: Padre 
Ricardo Mota, Vigário Paroquial 
da Paróquia de Nossa Senhora 
da Assunção; Antônio Lisboa 
(Dedeko); Creuza Barbosa e 
Angélica Pimenta Cerqueira, 
respectivamente  presidente, 
psicóloga e assistente social 
da Comunidade Católica 
Maranathá Itaboraí; além de 
residentes da Comunidade 
(testemunhos).

Dia 26 (domingo) - nas Santas 
Missas às 8h30min, às 18h 
e às 20h – encerramento da 
Campanha, com panfletagem 
e tenda de atendimento e 
divulgação do trabalho da 
Pastoral da Sobriedade

Mãe é ser sagrado
Passamos pelo mês de maio, 

mês das mães. Foi triste 
percorrer o mês de maio com 
a notícia de que cada vez 

mais, bebês recém-nascidos são jogados 
em latas de lixo, entregues à própria 
sorte; como jogamos um objeto que não 
nos serve mais. Que fenômeno é esse que 
nossa sociedade está experimentando?

A prática do sexo realmente se 
banalizou. Está sendo encarada como 
uma necessidade, já que caiu por terra 
o limite que o tornava sagrado. Nossa 
atual sociedade está tratando o desejo 
sexual como simples atividade corporal, 
transformando esse momento de 
intimidade em mais uma mercadoria, 
entre outras. 

Homens e mulheres que têm relação 
sexual apenas por prazer momentâneo, 
sem compromisso, sem responsabilidade, 
sem condição emocional e financeira, 
que geram uma gravidez indesejada, 
inesperada, fora de propósito, podem 
resultar em crianças ferozmente deixadas 
no mundo, em qualquer canto. E não 
é justo culpar só a mãe. O pai também 
deveria ser indiciado por abandono de 
menor, como é feito com a mulher.

Alguns falam em falta de acesso a 
métodos de paternidade responsável. 
Mas nenhuma criança que venha a 
nascer dentro de uma família é deixada 
no lixo, mesmo que o casal não tenha 
planejado a gravidez, essa criança 
nunca é deixada para trás. Quando a 
relação sexual é praticada dentro do 
matrimônio, com ou sem métodos de 
paternidade responsável, planejada ou 
não, a criança vai ser amada. O abandono 
de crianças está ligado a mulheres 
que tiveram uma relação sexual sem o 
compromisso do matrimônio. Então, a 
culpa não é da falta dos métodos ou de 
planejamento, mas de uma relação sem 
compromisso. Refletimos sobre esse 
fenômeno, mas não é dessas mães que 
gostaria de tratar. Quero falar daquelas 
mulheres que deixam de comer para 
ver o filho alimentado; daquelas que são 
capazes de dar a própria vida pela vida 
de seu filho; daquelas que a qualquer 

sinal de choro estão 
alertas para acolher; 
daquelas que por 
um bom tempo 
têm como sentido 
de sua vida servir à 
felicidade do filho; 
daquelas que irão 
sofrer com a doença 
de seu pequeno; 
e sofrerão mais 
ainda quando esse 
mesmo filho ganhar 
asas e sair pela vida 
independente. 

À mãe endereçamos nosso riso e 
nosso choro, nossos medos e nossas 
vitórias, nossas necessidades e nossas 
conquistas, tudo. No início nossa mãe 
é nosso mundo, ela faz parte de nosso 
corpo, como se fossemos uma só pessoa, 
tamanha é a ligação que ali se estabelece.

Quanto mais inteligente é o animal, 
mais tempo leva esse ser a se tornar 
independente de seus genitores. O ser 
humano, então, é o que permanece mais 
tempo dependente dos pais, que mais 
tempo fica sob os cuidados do adulto.

O bebê recém-nascido é 
completamente dependente de sua mãe. 
Depende desta para se alimentar, para 
fazer sua higiene, para se locomover, 
para se defender, enfim, permanecer vivo 
depende dos cuidados de alguém.

A mãe é o primeiro objeto com que 
o ser humano se relaciona, é a primeira 
pessoa que amamos, e que nos ama. Essa 
relação é tão importante que a partir dela, 
construímos uma forma única, particular, 
só nossa, de lidarmos com o mundo, 
com nossos laços sociais, orientando 
nossa relação com o próximo. Algo que 
vem dessa primeira relação, com nossa 
mãe, é o ponto de referência para nos 
colocarmos na vida adulta, repetindo 
constantemente uma particularidade 
estabelecida nessa infância. 

Ou seja, da relação que estabelecemos 
com nossa mãe, no início da vida, nos 
posicionaremos para todo sempre. 
Aquela primeira relação fica impressa, 
marcada na nossa história, influenciando 
cada nova relação que estabelecemos, 

cada posicionamento que tomamos em 
nossa vida. Independentemente de nossa 
vontade, não temos como escapar desse 
clichê que se estabeleceu em nossa mais 
tenra infância, com nossa mãe. Trata-se 
de uma herança individual que orienta 
nosso lugar nos laços sociais.

Perante essa teoria, podemos 
acreditar que a relação de um filho com 
sua mãe, é a relação mais importante 
que existe para a aquisição de uma vida 
saudável; saudável em todos os aspectos 
físicos e psíquicos; para a construção do 
caráter. Não só uma importância prática, 
de necessidades fisiológicas, mas uma 
importância existencial, que vai guiar 
o indivíduo na vida social, apontando 
suas identificações. Entende-se por 
identificações, o que popularmente 
se chama de traços de personalidade. 
Isso mesmo, nossa personalidade é 
construída e formada pela relação que 
estabelecemos com nossa mãe. Daí a 
importância dessa primeira relação para 
nossa vida.

Lembro que não se trata da pessoa 
que deu a luz, mas àquela que se propõe 
a ocupar um lugar na vida da criança, é 
aquela, ou mesmo aquele que cuida, que 
educa, que se preocupa, que constrói 
com a criança o primeiro laço humano.

Por isso e por tudo, obrigado, mãe.

Luis Felipe Nigri
(Psicólogo - Coordenador do projeto 

Simples-Mente)

Divulgação Internet

Representantes da Pastoral e da Comunidade Católica Maranathá

A Pastoral  em campanha de conscientização contra o uso de drogas



Vamos colorir?


