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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)

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:
Igreja Filial 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
Terço dos Homens: Segunda-feira, às 19h
Distribuição de cestas básicas:  2° sábado do mês

Capela 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

Igreja Filial São Pedro Apóstolo - 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

Igreja Filial São José - Bairro Peró
Missas:
Todos os domingos, às 10h30min
Celebração da Palavra e Adoração ao Santíssimo: 
Terças-feiras, às 19h30min
Legião de Maria: terças-feiras, às 16h
Grupo de Oração: quartas-feiras, às 19h30min
Missão nas casas: quintas-feiras, às 19h
Distribuição de cestas básicas: 3º domingo do mês, após a Missa
Catequese: sábados – Livros I e II, das 9h às 11h

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

Capela 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

Igreja Filial 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 JoséE
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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.

Matrimônio:
Informações e entrega de 
documentos na Sec.Paroquial 
com a presença dos noivos

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

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

Batismo:

Terça a Sexta-feira: 
- 30 minutos antes das Missas
- Às quartas e quintas-feiras, 
na Igreja Matriz Histórica, das 
15h às 18h

Confissões:

“ Início de um novo ano, 
dom de Deus à humanida-
de, induz-me a desejar a to-
dos, com grande confiança 
e estima, de modo especial 
que este tempo, que se abre 
diante de nós, fique mar-
cado concretamente pela 
justiça e a paz”. Com essas 
palavras, o Papa Bento XVI 
inicia sua Mensagem para 
o Dia Mundial da Paz e nos 
convida a olhar para o ano 
de 2012 com uma atitude 
confiante.

E confiantes começamos 
este ano de maneira muito 
especial: o jornal Sal e Luz 
está completando 10 anos 
de existência. Por este moti-
vo preparamos uma repor-
tagem sobre essa trajetória, 
uma forma de homenagear 
os nossos leitores e todos os 
que de alguma forma contri-
buem para esse trabalho.

Nesse período, o Sal e Luz 
deixou de ser um jornal de 
abrangência paroquial e ul-
trapassou fronteiras, sendo 
acessado pela internet por 
pessoas de todas as partes 
do Brasil e do mundo. Tudo 
isso fruto de um trabalho de 
equipe – redatores, sacer-
dotes, leitores, profissionais, 
voluntários – com o objetivo 
de evangelizar.

Nesta edição, informa-
ções sobre os principais 
acontecimentos paroquiais 
que marcaram o final de 
2011; o Cerco de Jericó, que 
marcará o início de 2012; as 
nossas habituais colunas de 
Turismo, Arte e Cultura, Culi-
nária e Psicologia, entre ou-
tras, que esperam suas opi-
niões e sugestões, para que 
continuemos caminhando 
com sucesso.

A todos os nossos leitores, 
anunciantes e colaborado-
res, um 2012 abençoado!

Epifania do Senhor
Festa da manifestação de Jesus a todos 
A festa da Epifania é co-

nhecida também como a 
festa dos reis magos que 
irão representar a aceitação 
futura de toda mensagem 
de Jesus nas diversas etnias 
e culturas da terra. Que pos-
samos sempre nos desaco-
modar e ir ao encontro do 
que o Senhor nos pede em 
relação a nós e aos nossos 
irmãos.

‘Onde está o Rei dos Ju-
deus, que acaba de nascer? 
Nós vimos a sua estrela no 
oriente e viemos adorá-
-lo’.

Quando fizemos uma 
análise do que significava 
a figura do rei para o povo 
de Israel no início da sua 
história, percebemos que 
era um líder responsável 
pela manutenção do povo 
em todos os sentidos. Infe-
lizmente esta figura foi se 
deteriorando no decorrer 
do tempo e o mau exem-
plo das outras nações, bem 
como a dominação romana, 
fez que o rei estivesse mais 
em busca de seu prazer 
do que da salvação de seu 
povo.

Percebemos em Hero-
des o homem que recebe 
um poder de Deus mas não 
sabe utilizá-lo. Fica perdido 
em seu egoísmo lhe levan-
do automaticamente a sen-
tir medo de suas próprias 
atitudes.

Os reis magos represen-
tam a aceitação do projeto 
de Deus em outros povos 

que com humildade re-
conhecem a presença de 
Deus na história. O povo de 
Israel não soube aproveitar 
a Aliança que Deus fez com 
eles. Muitas vezes temos 
grandes tesouros escondi-
dos e não temos coragem 
de descobri-los e utilizá-los 
para o nosso bem e para o 
bem do próximo.

Os presentes oferecidos 
a Jesus menino são o futu-
ro de sua missão. O ouro 
representa  o reinado, o 
incenso a sua divindade e 
a mirra o seu sofrimento. 
Quando queremos real-
mente fazer a vontade de 
Deus teremos que enfrentar 
a nós mesmos. Precisamos 
sair de nosso comodismo e 
relativizar nossas posições. 
Se Herodes fosse mais co-
rajoso em relação a sua pró-
pria pessoa, como foram os 
magos, certamente iria ir 
de encontro ao projeto de 

Deus em Jesus Cristo. O co-
modismo pode nos levar a 
morte quando passamos a 
nos preocupar só com nos-
sos interesses pessoais.

Quanto mais poder te-
mos, mais responsabilidade 
assumimos não em favor de 
nós mesmos mas em rela-
ção a nossa missão. A humil-
dade dos reis magos é mui-
to importante para nós hoje 
que pensamos  ser os prota-
gonistas da história  deixan-
do Deus o nosso Criador em 
segundo plano.

Devemos  nesta festa 
dos reis magos dar o ver-
dadeiro   presente   a Je-
sus que é o nosso coração. 
Não podemos  nos   iludir 
com  a compra e   a venda  
do  mundo moderno. O ser 
humano vale muito mais  
do que isto. Fomos criados 
para Deus e   só nele  pode-
remos encontrar a  razão de 
nossa vida.

Programação da Rádio Ave Maria FM
De Segunda a Sexta-feira

05h - Ofício da Imaculada
05h30 - Músicas Marianas
06h - Angelus – Milícia da Imaculada
06h10 - Santo Terço em sua Casa
06h30 - Músicas Marianas
07h - Programação Musical 
10h - A Hora do Ouvinte
           Toda 2ª, 4ª e 6ª feira até as 12h.
11h - Programação Musical
12h Angelus – Milícia da Imaculada 
12h10 - Programação Musical 
14h - Comunidade Total
17h - Programação Musical 
           PHS (Pastoral da Sobriedade)
           Toda 4ª feira até as 19h. 
17h40 - Santo Terço em sua Casa
18h - Angelus – Milícia da Imaculada
18h10 - De Calça Jeans
                Toda 2ª feira
                -Sessão da Câmara Municipal   
                Toda 3ª e 5ª feiras.
                - PHS (Pastoral da Sobriedade)
                Toda 4ª feira até 19h.
                - Momento da Saúde
                  Toda 6ª feira até 19h.
19h - A Voz do Brasil
20h - Programação Musical Noturna 
           Sessão da Câmara Municipal                
           Toda 3ª e 5ª feira.
03h - Terço da Misericórdia
03h15 - Músicas Marianas
04h - Terço da Libertação
04h20 - Músicas Marianas
 

Sábado e Domingo

05h - Ofício da Imaculada
05h30 - Músicas Marianas
06h - Angelus – Milícia da Imaculada
06h10 - Santo Terço em sua Casa
06h30 - Músicas Marianas
07h - Programação Musical 
09h - Palestras
10h - Top 10 Ave Maria
11h - Viva a Vida (Pastoral da Criança)
12h - Angelus – Milícia da Imaculada
12h07 - Music Day
15h - Terço da Misericórdia
16h - Canção Nova Music
17h40 - Santo Terço em sua Casa
18h - Angelus – Milícia da Imaculada
18h10 - Programação Musical 
               Santa Missa - domingo
21h10 - Programação Musical
                domingo
23h59 - Programação Noturna
                sábado e domingo
03h - Terço da Misericórdia
03h15 - Músicas Marianas
04h - Terço da Libertação
04h20 - Músicas Marianas

A Rádio Ave Maria deseja a todos os ouvintes, cola-
boradores e apoiadores culturais

Feliz ano novo!

Fotos: Divulgação

ATENção 
Colaboradores 

do JORNAL SAL E LUZ 
(colunistas, coord. de pastorais, 
movimentos e comunidades). 

O prazo para envio de conte-
údos para a edição de janeiro se 
encerra no dia 15 de JANEIRO.  

Todo material deve ser envia-
do para:

saleluz@pnsassuncao.org.br.
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A Catedral de São João Batista 
está localizada no Jardim São João, 
centro, no coração da Cidade de 
Niterói. O terreno em questão foi 
usado pelos Índios Termiminós 
(tribo de Arariboia), nos anos de 
1568/1573. Rodeada de prédios 
históricos, a Matriz traz em sua 
memória nomes famosos, segundo 
consta em seus livros de tombo, a 
ilustre presença de Dom Pedro II, 
então Imperador no ano de 1854. 
No ano de 1893, foi bombardeada 
por ocasião do movimento da 
Revolta Armada; no governo do 
então presidente Marechal Floriano. 
Atualmente, no dia três de janeiro, 
comemora-se aniversário de sua 
dedicação, quando foi sagrada para 
o culto religioso e cujo o patrono é 
São João Batista.

A área em questão era como um 
lugar importante para os índios, pois 
depositavam ali os restos mortais 
de seus entes. Tal região era de 
uso da sesmaria concedida em 1568 aos Índios 
Temiminós. Em 1817, a região de Niterói foi 
elevada à categoria de vila, revista sua estrutura, 
tendo assim, o bairro de São Domingos por 
sede.

Em 19 de Agosto de 1820, iniciou-se a obra 
de construção da uma primeira capela, por José 
Clemente Pereira, em meados do ano de 1821, 
o terreno foi doado, pelo Brigadeiro Manoel 
Alves da Fonseca e Maria da Piedade Mendes da 
Fonseca e Costa, sua esposa. No ano de 1831, a 
capela foi finalmente inaugurada. Por diversos 
motivos, ruindo essa capela, iniciou-se então a 
construção da atual matriz. A pedra fundamental 
foi lançada no dia 1º de Março de 1842. Foi 
depositada em local reservado para tal fim, uma 
caixa de chumbo com meia dobra de ouro com 
a efígie do Imperador Dom Pedro II, moedas de 
prata de 1.200 réis, jornais do dia e uma placa de 
metal.  

Em 1854, quando da sua nova visita oficial à 
Cidade de Niterói, o Imperador Dom Pedro II veio 

especialmente para assistir à benção da Igreja de 
São João Batista. Contam os livros de tombo da 
Catedral que a visita “parou” a Cidade, Dom Pedro 
entrou rua à dentro com sua comitiva. As ruas 
estavam movimentadas, passava o imperador, 
que seguiu da antiga estação das barcas, em 
direção à Matriz de São João.

Fato histórico importante, por ocasião do 
movimento da Revolta Armada, (no governo de 
Marechal Floriano), a Matriz foi bombardeada 
em 1893, em seguida reformada. A Catedral foi 
Sagrada em 1942, pelo Bispo Dom José Pereira 
Alves, por ocasião do 1º Congresso Eucarístico 
Diocesano.  

Segundo a administração da Catedral, a 
mesma foi reformada por diversas vezes. A 
primeira reforma, em 1886. Recentemente, de 
2007 a 2012, a administração decidiu restaurar 
grande parte do imóvel, recuperando seu 
valor histórico com atuação de profissionais 
especializados. Na área restaurada, se destacam: 
o presbitério, totalmente recuperado e 

restaurado com detalhes em dourado e 
imagens sacras originais, como também o 
piso da nave central, que recebeu cuidados 
especiais, o mezanino que voltou a ter sua 
coloração primitiva, a sacristia, que recebeu 
cuidados profissionais, compondo piso em 
granito e móveis de madeiras nobres. 

“Desde o telhado até o piso foram 
necessárias mudanças, pois a catedral estava 
comprometida em vários aspectos. Graças 
ao apoio da comunidade paroquial e de 
Dom Alano Maria Pena, iniciamos em 2007 
a reforma” - afirma Pe. Wallace, atual Pároco 
da Catedral.

A Catedral de São João Batista está 
localizada à Rua São João, 14 - Centro - 
(Praça D. Pedro II - Jardim São João); A 
visitação pode ser feita todos os dias das 
7h às 17h. - Tel.: 2719-2494 e 2613-0156.

No período de 30 
de janeiro a 5 de fe-
vereiro, a Paróquia 
Nossa Senhora da 
Assunção realizará 
o Cerco de Jericó, 
que consiste na ora-
ção incessante de 
Rosários, durante 
sete dias e seis noi-
tes, diante do San-
tíssimo Sacramento 
exposto. 

O cerco de Jericó 
surgiu como prática 
na Polônia e sua ins-
piração mais remo-
ta se encontra no 
capítulo 6 do Livro 

de Josué. O texto sagrado 
nos conta que antes de 
chegar à terra prometida o 
povo de Israel se viu dian-
te das grandes muralhas 
de Jericó que o impediam 
de prosseguir a caminha-
da.

Obedecendo a voz de 
Deus, Josué, sucessor de 
Moisés e líder do povo, 
convidou os Israelitas a 
orarem durante sete dias 
e sete noites rodeando as 
muralhas de Jericó, tendo 
a frente à Arca da Aliança, 
sinal da presença de Deus 
que caminha com seu 
povo.

Josué e os Israelitas 
acreditaram na promessa 
divina de que no sétimo 
dia durante a sétima volta 
as muralhas cairiam e eles 
alcançariam a vitória, coisa 
que de fato aconteceu por-
que o Senhor é fiel e cum-
pre suas promessas!

Nos nossos dias colo-
camo-nos diante de Jesus 
presente no Santíssimo Sa-
cramento e confiantes no 
poder da oração pedimos: 
que Ele derrube as mura-
lhas que nos impedem de 
tomarmos posse de uma 
vida mais santa e feliz.

Paróquia realiza o Cerco de Jericó 
por Pe. Ricardo Mota

Foto: PasCom

TURISMO

Catedral de São João Batista

Paróquia Nossa Se-
nhora da Assunção em 
Cabo Frio estabelece 
geminação com Igreja 
em Portugal.

A geminação é um 
acordo entre igrejas 
que visa a favorecer a 
dimensão missionária 
e deseja promover a in-
teração intereclesial.   

A iniciativa tem 
como público alvo to-
dos os cristãos.

A Paróquia da Gafa-

nha de Nazaré da Boa 
Hora é a igreja onde 
se encontra o Cônego 
José Fidalgo. 

O sacerdote já é co-
nhecido pelos cabo-
frienses, tendo par-
ticipado de diversas 
celebrações e eventos 
paroquiais, além do 
lançamento de seu li-
vro. 

O Cônego também é 
conhecido de toda Ar-
quidiocese de Niterói 

e foi um dos 
b e n fe i t o re s 
para obras do 
centenário do 
Seminário Ar-
quidiocesano 
São José.

Daqui em 
diante o acor-
do firma a 
parceria mis-
sionária entre 
as duas Igre-
jas.

Cabo Frio faz geminação com 
Igreja em Aveiro – Portugal 

por Pe. Ricardo Mota

Cônego José Fidalgo

por Pe. Ricardo Mota

Fotos: Pe. Ricado Mota
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01- Maurício Salkine, Maria da Conceição do Carmo Valone, Edna 
Maria Gallo Koehler, Elizabeth Campos Pinheiro, Jaqueline Marinho 
de Mello, Janete Alonso Scholant
02- Nélson Mendes de Carvalho, Regina Célia Alves da Silva, Luciano 
de Souza Viegas
03- Maria de Lourdes Santana do Nascimento, Carlos Roberto 
Barbosa dos Santos
04- Douglas de Castro Marinho
05- Anacleir Vieira Ramos, José Maria da Silva, Elaine Bussade 
Pillar, Dulce Maria Gouvêa, Núbia Lacerda Marinho Marques, Lília 
Aparecida Baptista de Almeida
06- José Luiz Gaeta, Reinaldo Souza de Azevedo
07- Maria da Conceição Bandeira, Leonor Maria da Costa 
Nascimento, Ângela Maria Gaspar dos Reis,  Maria da Piedade Braga 
Diniz, Therezinha da Silva Santos, Nilson Fábio da Silva Almeida
08- Lídia Nascimento da Silva, Maria Rosele Novelino da Silva 
Torres, Lucy Regina de Azevedo, Neli Fernandes Peral,  Léa Maria de 
Almeida, Cristiane Teixeira dos Santos
10- Keber Alves da Silva, Maria Marlene Rocha, Irenilde Magalhães 
de Carvalho Lima
11- Sheila Batista Antunes
12- Hamilton Pereira de Souza, Ana Maria dos Santos Pereira, 
Leonardo dos Santos Feitoza
13- Eliane Alves da Silva
14- Maria Cláudia Rosa de Andrade
15- Genevalda Jesus Emaco, Sonia Maria de Almeida Ferreira, Maria 
Trindade de Moraes, Luiza Bezerra Almeida
16- Judith Diniz Coelho, Nadja Rita Suppo de Barros, Joselene 
Rodrigues de Andrade, Maria José Porto de Almeida, Domingos 
Cordeiro Neto, Edimar Magaly Xavier, Elizabeth de Oliveira Carmo,  
Alexandra de Paula Alcântara
17- Therezinha Gonçalves dos Santos, José Carlos Almeida de 
Oliveira,  Simone Azevedo de Oliveira
18- Zilda de Menêzes Alves, Zuleide Bento Zatich da Silva, Jaciara 
dos Santos
19- Creusa Maria Pereira Magalhães
20- Fernando Monteiro Pinto, Sheila Regina Mota
21- Natalina Bandeira dos Santos, Maria Elí Santos Barreto
22- Maria de Fátina de Jesus Hora,  Evelyn Siqueira da Conceição 
Silva
23- Salim Nagen Dayer, Rogério Jorge Lannes, Heidy Carvalho Miller, 
Camila Cantarino Nascentes, Mariany Rocha Moreira
24- Carlos Augusto Cerqueira Xavier, Maria Auxiliadora Murta Perim, 
Maria Regina dos Santos Azevedo, Edegar Marques de Oliveira, 
Danielle Ferreira de Mello
25- Rosa Maris de Oliveira Fernandes
26- Alessandra Rosa Guimarães
27- Flávio Nogueira Nelson de Mello, João Flávio Borges de 
Nogueira, Juliana da Costa Lopes
28- Maria da Conceição de Castro Muniz
29- Deolinda Lindemberg dos Santos, Francisco José Muniz
30- Sebastião Fador Sampaio, Edilma Maria de Oliveira, Paulo de 
Tarso Brasil Paiva, Ivane Assis de Faria, Eunice Rodrigues Costa, 
Verônica Gonçalves Pereira, Amanda Celina V. Dantas
31- Valdecy Quaresma Romão, Wolnei da Costa Moreira

Janeiro
Aniversariantes do mês

Aniversariantes do mês

Diversas atividades foram realiza-
das pelas Equipes de Nossa Senhora 
no período de fi m de ano, entre elas o 
baile das ENS, os anúncios do Adven-
to e do Natal, a participação na Cam-
panha “Natal de Luz Natal sem Fome” 
e a posse dos casais responsáveis de 
Equipe para 2012.

No baile, que teve como tema “Tú-
nel do Tempo”, na Sociedade Musical 
Santa Helena, os participantes se ca-
racterizaram com trajes típicos dos 
anos 50,60,70 e 90, o que propiciou 
um clima de alegria e descontração.

As equipes também vivenciaram o 
Anúncio do Advento, para o qual as 
equipes se reúnem nas residências 
para partilharem suas alegrias e ex-
pectativas esperando o nascimento 
de Jesus.

Com o tema “Deus fez brilhar em 
nós a Sua Luz”, as equipes se reuni-
ram, no dia 7 de dezembro, na Igreja 
Matriz de Nossa Senhora da Assun-

ção, para o Anúncio de Natal. Ao fi nal 
da celebração, presidida pelo Padre 
Ricardo Mota, os equipistas oferece-
ram alimentos para a Campanha “Na-
tal de Luz, Natal Sem Fome”.

No dia 16, foi celebrada a Missa 
de posse dos casais responsáveis de 
Equipe 2012. A celebração aconteceu 
na Paróquia Nossa Senhora da Espe-
rança, presidida pelo Padre Dionízio 
e concelebrada pelo Padre Zito. Os 
15 novos casais fi zeram votos de pro-
messa, entrega e dedicação por suas 
equipes e pelo Movimento.

SANToS Do MÊS
Janeiro

01- Maria, Mãe de Deus

02- Santo Basílio

03- Santa Genoveva

04- Santa Ângela de Foligno

05- Santo João Nepomuceno

Neuman

06- Dia de Reis e da Epifania

do Senhor

07- Santo Luciano da Antio-

quia

08- Santo Severino

09- Santo Adriano

10- Santa Léonie Françoise

de Sales Aviat

11- Santo Teodósio

12- Santo Antonio Maria

Pucci

13- Santo Hilário de Poitiers

14- Pedro Donders

15- Santo Paulo - o ermitão

16- Santo Honorato de Arles

17- Santo Antonio do Deser-

to ou Antão do Egito

18- Santa Margarida da

Hungria

19- Santo Odilo

20- Santo Sebastião

21- Santa Inês

22- Santo Vicente Pallotti

23- Santo Ildefonso

24- Santo Francisco de Sales

25- Conversão de São Paulo

26- Santo Estêvão

27- Santa Ângela de Mérici

28- Santo Tomás D’Aquino

29- Santo Valério de Treviri

30- Santa Martinha

31- Santo João Bosco

Atividades de fi m de ano

Fotos: ENS

O Santo Padre o Papa Ben-
to XVI consagra o ano de 2012 
como o Ano da Fé. Depois de 
refl etir sobre a esperança, na 
sua carta encíclica Spe Salvi 
(Sobre a Esperança Cristã), e 
sobre a caridade na Deus Ca-
ritas Est (Deus é Amor), Ben-
to XVI, seguindo a trilogia das 
virtudes teologais, nos leva 
a refl etir e a abrasar a fé em 
nossos corações. Em sua carta 
apostólica Porta Fidei (A porta 
da fé), Bento XVI afi rma que a 
fé é a porta de entrada para a 
vida em comunhão com Deus e 
com a Igreja e nos exorta a in-
fl amar o amor de Deus deposi-
tado em nossos corações.

O Ano da Fé terá seu iní-
cio em 11 de outubro de 2012 
- quando a Igreja celebra o 
cinquentenário da abertura 
do Concílio do Vaticano II e 
consequentemente 20 anos do 
lançamento do Catecismo da 
Igreja Católica, que é onde se 
encontram depositadas as ver-
dades da fé católica - e termina-
rá em 24 de novembro de 2013 
na Solenidade de Cristo Rei.

“Será um ano dedicado a re-
fl etir e redescobrir a fé que Deus 
em sua divina misericórdia de-
positou em nossos corações”, 
afi rma o Santo Padre. Esse não 
é o primeiro ano dedicado à fé. 
Em 1967, na comemoração dos 
martírios de Pedro e Paulo, o 
Papa Paulo VI também convo-
cou um ano parecido com esse, 
convocando assim toda a Igreja 
a meditar na fé dos apóstolos 
levando todo o mundo católico 
a confi rmar sua adesão a Cristo 
de uma forma autêntica, livre 
e consciente, realizando assim 
uma verdadeira profi ssão de fé 
individual e coletiva.

Nesta perspectiva o Santo 
Padre deseja que este ano seja 
de uma autêntica e renovada 

conversão ao Senhor; Ele que 
é o único Salvador do mundo, 
que nos levar a crer Nele de 
todo o coração, a acreditar no 
mistério da Sua morte e ressur-
reição, no Seu plano de Amor 
que salva e chama os homens à 
conversão de vida por meio da 
remissão dos pecados.

Para nos ajudar a viver esse 
ano, o Santo Padre nos convi-
da e ler o capítulo 11 da carta 
de São Paulo aos Hebreus onde 
o apóstolo faz um elogio aos 
homens que viveram pela fé, 
homens que creram em Deus 
e viveram mediante a fé. O 
santo Padre convoca os bispos 
do mundo inteiro a se unirem 
ao Sucessor de Pedro para le-
varem as suas comunidades a 
intensifi carem a refl exão pela 
fé, a revigorarem sua adesão 
ao Cristo e a confessarem com 
todo coração a sua fé no Senhor 
Ressuscitado. Será um Ano que 
ajudará todas as comunidades 
eclesiais, associações religio-
sas, paróquias e todo povo de 
Deus a encontrarem ocasiões 
propícias para proclamarem 
publicamente a sua profi ssão de 
Fé, baseada no Credo Católico.

Possa esse Ano da Fé forta-
lecer a nossa relação com Cris-
to, acreditando que só n’Ele 
temos a certeza de um futuro 
duradouro e que a Virgem Ma-
ria Mãe de Deus, Senhora da fé, 
aquela que acreditou sem ques-
tionar, possa interceder junto ao 
seu Filho Jesus Cristo para que 
a cada dia mais seja aumentada 
e solidifi cada a nossa fé. 

Que este ano nos leve a di-
zer, “Senhor, eu creio mas au-
menta a minha fé”.

Thiago Paulo é Professor 
de História e formado em Fi-
losofi a.

A Luz da Fé
por Th iago Paulo

2012, o Ano da Fé

“Alegrai-vos sempre no Se-
nhor. Repito: alegrai-vos! Seja 
conhecida de todos os ho-
mens a vossa bondade. O Se-
nhor está próximo. Não vos in-
quieteis com nada! Em todas 
as circunstâncias apresentai a 
Deus as vossas preocupações, 
mediante a oração, as súpli-
cas e a ação de graças. E a paz 
de Deus, que excede toda a in-
teligência, haverá de guardar 
vossos corações e vossos pen-
samentos, em Cristo Jesus.” 

É nesse trecho da carta de 
São Paulo aos Filipenses ( 4: 
4,7) que se expressa a má-
xima do Grupo Alegrai-vos: 
que a juventude está na sua 
alma, na visão de Alegria no 
Senhor, nessa vida repleta de 
conquistas e provações, que 
nos proporciona a força para 
estarmos sempre joviais à 
serviço de Cristo.

oração e Trabalho

Revigorado, o grupo reto-
ma as atividades, iniciando 
o ano cheio de ideias, proje-
tos e se aprofundando na fé, 
enfatizando a necessidade 
diária e constante do estu-
do e exercício da Palavra de 
Deus. 

A Integração do Setor Ju-

ventude com os demais mo-
vimentos e pastorais é uma 
das metas para 2012, cola-
borando para que essa faixa 
etária encontre seu espaço 
de expressão na Igreja.

Outro objetivo para este 
ano consiste na fundação de 
uma Pastoral da Juventude, 
que visa a organizar e traba-
lhar mais profundamente os 
anseios e necessidades des-
sa faixa etária na Paróquia; 
um projeto que surgiu após 
estudos e aprofundamen-
to de um processo apoiado 
e proposto pelo pároco Pe. 
Valdir e pelo vigário paro-
quial Pe. Ricardo,  

Nos projetos para 2012 
também há torneios espor-
tivos, encontros espirituais, 
estudos bíblicos e litúrgi-
cos, gincanas culturais e a 
formação de uma banda jo-
vem, para tocar na Missa dos 
Jovens, nos louvores e nos 
demais eventos paroquiais. 
Os interessados em integrar 
a banda devem procurar o 
grupo nos encontros sema-
nais.

As reuniões do Grupo 
acontecem sempre aos sá-
bados, a partir das 18h, com 
culminância na participação 
da Santa Missa às 20h. 

Grupo Jovem Alegrai-vos: atividades em 2012 

por Yuri Vasconcelos

Foto: Divulgação



8 Janeiro de 2012 9

ESPECIAL 10 anos de Sal e Luz!
Parceria 

Atualmente a publicação é 
elaborada pelo Setor de Co-
municação da Paróquia, in-
centivada pelo pároco Padre 
Valdir Mesquita e ainda com a 
colaboração de paroquianos, 
autores de artigos e colunas, 
além da participação dos lei-
tores, que mandam suas opi-
niões e sugestões sobre os 
conteúdos.

Os anunciantes também 
consistem em outro grande 
estímulo para a continuida-
de do trabalho. Alguns deles 
estão presentes desde as pri-
meiras edições do jornal, tais 
como a imobiliária Soguima e 
a Padaria Conquista, empre-
sas locais que têm à frente pa-
roquianos atuantes.

“É com muita satisfação 
que somos anunciantes des-
de a primeira edição do jor-
nal, pois o Sal e Luz é um 

importante canal de evange-
lização e informação de nossa 
paróquia”, afirma Vítor Gomes 
Coelho, da imobiliária Sogui-
ma.

José Carlos da Silva Santos 
e Maria de Fátima B. Vascon-
celos Santos, proprietários da 
Padaria Conquista, também 
anunciam sua empresa desde 
a primeira edição. “O Sal e Luz 
é portador de informações re-
ligiosas e da própria comuni-
dade, tornando-se um jornal 
completo para nossa comu-
nidade católica, razão de sua 
missão”, afirma o casal de em-
presários.

Aos poucos, o informativo 
foi alcançando novos redato-
res voluntários e novos anun-
ciantes que enxergaram o ve-
ículo como um bom canal de 
projeção de suas empresas.O Jornal Sal e Luz 

está completando uma 
década de existência. 

O informativo foi 
criado quando o então 
pároco de Nossa Senhora 
da Assunção, o saudoso 
Padre José Júlio, falecido 
no ano passado, viu a 
necessidade de criar 
um veículo impresso 
de evangelização e de 
divulgação das principais 
atividades paroquiais.  

Na ocasião, janeiro de 
2002, a elaboração do 

jornal ficou a cargo de 
uma comissão que teve 
à frente o paroquiano 
César Martins. 

Diante disso, uma 
marca  foi  criada      
pelo artista plástico 
Cândido e então vários 
paroquianos passaram 
a colaborar enviando 
informações sobre as 
pastorais, movimentos e 
comunidades.

Sal da Terra e Luz do Mundo
O nome do jornal traduz 

muito bem sua missão, 
segundo o paroquiano César 
Martins, primeiro coordenador 
da publicação. “Temos que ser 
sal da terra e luz do mundo” 
afirma César, lembrando 
que em três livros da Bíblia 
encontramos referência a esta 
fala de Jesus. Em Marcos 9, 50: 
Jesus usa “sal da terra” para se 

referir aos seus discípulos e por 
extensão a todos os cristãos. E 
também em Lc, 14, e em Mt 5, 
13-14”.

O Sal e Luz é uma publicação 
mensal, distribuído após as 
Missas e também pode ser 
encontrado na Secretaria 
Paroquial e em outros pontos 
de grande circulação na 
cidade.

César Martins: pioneiro

Pe. José Júlio: idealizador do jornal Pe. Valdir Mesquita: deu continuidade 
ao projeto

Patrick e Danilo acessam o jornal pela 
internet

                           Capa da 100ª Edição

Capa da 1ª Edição em Janeiro de 2002

Edição comemorativa de 10 anos

Cândido: criador da primeira marca

Novos avanços
Quando chegou à sua 100ª 

edição, o jornal passou a ter 
mais páginas coloridas e a lo-
gomarca criada para a primei-
ra edição ganhou uma releitu-
ra. 

Um marco na trajetória do 
jornal foi o Prêmio Cabo Frio 
de Comunicação recebido 
em 2010 com a reportagem 
“Turismo, História e Fé”, de Ra-
fael Chagas. “O Prêmio  é um  
reconhecimento ao zelo com 
que preparamos o conteúdo 
para nossos leitores”, afirma a 
editora.

Outro avanço é o acesso 
através da internet, pelo site 
oficial da Paróquia. A ferra-
menta vem sendo utilizada 
pelos paroquianos que se en-
contram longe de Cabo Frio, 
como os seminaristas Danilo 
Felipe e Patrick Azeredo, que 
estudam em Brasília. “Fica-
mos mais próximos da nossa 
paróquia e anima nossa voca-
ção ver pessoas que vivem de 
forma intensa o mandado de 
Jesus: ‘Ide por todo o mundo 
e pregai o Evangelho a toda 
criatura’ (Marcos 16, 15). Em 
Brasília já existe uma comuni-
dade que aprecia o Sal e Luz 
e vai tomá-lo como exemplo”, 
conta Danilo.

Desafios

Uma das maiores dificul-
dades na elaboração do jor-
nal consiste em receber as 
informações das comunida-
des que compõem a Paró-
quia (capelas e igrejas filiais) 
e também de alguns movi-
mentos e pastorais. 

“Temos espaço no jornal 
para atender todas as co-
munidades, pastorais e mo-
vimentos, mas nos faltam 
integrantes para cobrir os 
eventos em todos os luga-
res. Por isso, precisamos ter 
um representante dentro de 
cada um desses círculos que 
se disponha a elaborar as 
informações”, ressalta Padre 
Ricardo Mota, diretor de Co-
municação.

Outro desafio é fazer com 
que o prazo para recebimen-
to de material seja obedeci-
do. 

“Os redatores e os repre-
sentantes de pastorais, mo-
vimentos e comunidades de-
vem enviar o material até o 
dia 15 de cada mês. Isso por-
que o processo gráfico nos 
impõe estabelecer prazos”, 
acrescenta Simone Mendon-
ça, editora e coordenadora de 
Comunicação.

Simone Mendonça e Pe. Ricado: coor-
denadores da Comunicação
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por José Antunes Gonçalves

Amados (as) Irmãos (ãs) em Cristo Je-
sus.

Para sempre, Deus seja louvado!

Continuando nosso relato sobre os 
acontecimentos da nossa Igreja, em Cabo 
Frio, no instante em que vamos abordando 
os de outrora, vamos também relatando os 
que ocorrem nos dias atuais. São aconteci-
mentos que ficam marcados para as gera-
ções que nos sucederão.

Na medida em que a Igreja caminha 
com o seu povo, ela vai escrevendo a his-
tória, e, sem dúvida alguma, sempre mais 
edificada e identificada como Igreja de 
Cristo, a que ELE criou, e que se mantém 
até hoje, e manter-se-á até o fim dos tem-
pos com a sabedoria e a unção do Santo 
Espírito.

Assim, em cada ato, e ou testemunho 
de seus membros, principalmente parti-
cipantes dos movimentos e pastorais que 
a compõem; seus encontros de reuniões 
e vida de oração, tudo, por demais impor-
tante para o acrescentamento e preserva-
ção da sua história.

À exemplo disso, registramos o “en-
contro” da Irmandade do Santíssimo Sa-
cramento e Nossa Senhora da Assunção, 
ocorrido no dia 11.12.2011, no Sítio da 
Alegria, num domingo, “Dia do Senhor”, 
dia em que o Senhor preparou para nos-
sos irmãos, quando tivemos inicialmente,  
momento de oração e agradecimento; e 
também  de lazer e congraçamento; rea-
firmando e reforçando o nosso espírito de 
fraternidade, e sem dúvida, testemunhan-
do que a nossa IRMANDADE, fundada 
desde 1901, continua  viva sua chama de 
amor, com irmãos e irmãs  fervorosos(as)  
na  fé e fiéis à Igreja de Cristo. 

Nossa Irmandade do Santíssimo Sa-
cramento, que, no decorrer de seus 110 
anos sempre esteve e está de prontidão, 
como suporte de auxílio às atividades pa-
roquiais, como foi até bem pouco tempo 
atrás, e hoje, naturalmente, com o surgi-
mento dos vários movimentos, dividindo 
fraternalmente suas tarefas com esses ou-
tros irmãos.

E, é bom que se saiba: teve a Irmandade 
do Santíssimo, por longos tempos, dentro 
da nossa Paróquia, funções importantes, 
como organizadora dos grandes eventos 
religiosos, exercendo nos tempos idos, 
função administrativa e até financeira da 
Paróquia, como se fosse um Órgão do Con-
selho Paroquial, sem deixar de lado a parte 
caritativa de assistência social aos irmãos e 
aos membros da Igreja que, por qualquer 
razão estivessem atravessando dificulda-
des e necessitando de auxílio.

Hoje, como se disse, com o surgimento 
dos vários movimentos, suas tarefas foram 
sendo distribuídas, utilizando-se a força e 
o vigor de novos irmãos, e principalmente 
com a criação do Conselho Paroquial, de 
maneira que, a Irmandade, hoje, incumbe-
-se à vida de oração; visita aos irmãos que 
chamamos da ala paciente, os idosos im-
possibilitados de se locomoverem; visita 
aos enfermos nos hospitais ou em suas 
casas; incumbindo-se também da obra 
do berço; encontros de oração nas casas 
dos irmãos; distribuição de brinquedos e 
enxovais por ocasiões festivas, nos hospi-
tais, notadamente no Hospital da Mulher; 
Hospital da Criança, e ainda no Hospital 
de Santa Izabel; cuidando ainda, do tra-
balho de zeladora, dos paramentos da 
Igreja; ornamentação do Altar da Capela 
do Santíssimo e adoração ao Santíssimo 
Sacramento, sendo essas, atualmente, as 
funções da nossa Irmandade. Uma bênção 
de Deus!

Outro acontecimento digno de regis-
tro, que aqui deixamos relatado, foi no dia 
16,12.2011, a comemoração dos 11 anos 
de Diaconato dos irmãos Arildo e Arley, 
irmãos de merecido reconhecimento pelo 

trabalho que desempenham, importante 
e indispensável  apostolado para a Igreja 
de Jesus; funções que exercem em apoio 
aos nossos sacerdotes, muitas vezes subs-
tituindo-os naquelas para as quais foram 
ordenados, sempre fiéis à sua missão, ape-
sar de suas ocupações próprias de chefes 
de família, ou como profissionais que ne-
cessitam trabalhar para o sustento e ad-
ministração  familiar, sem que lhes deixem 
escapar as características de verdadeiros 
“homens de Deus”. Parabéns!.

Mas, não poderíamos deixar de retomar 
a história, conforme vínhamos relatando, 
ainda no ano de 1965, época  da admi-
nistração, como Vigário Paroquial, Frei 
Euclydes, que, como foi dito, aqui chegou 
ainda com o nome religioso de “Frei Pon-
ciano”.

Frei Euclydes, tinha como seu Coadju-
tor, Frei Felipe Gabriel, que carinhosamen-
te era chamado por todos, de Frei Felipi-
nho, formando uma dupla de sacerdotes 
alegres, como dinâmicos face a criativida-
de que procuravam introduzir nas festivi-
dades da Igreja, até mesmo nas procissões, 
como festas juninas; teatros, no Campo da 
Cruzada, onde hoje está construída a nos-
sa Matriz Auxiliar; a introdução de Carro 
de Som nas procissões, com caixas de som 
instaladas ao longo de seu trajeto; quan-
do também se iniciou a ornamentação 
dos tapetes para a procissão de “Corpus 
Christi”. 

Criou, Frei Euclydes, o CENA (Centro de 
Assistência Social da Paróquia), procuran-
do desde logo, o que aconteceu no dia 
18.06.1965, reunir várias pessoas da co-
munidade , principalmente irmãos ligados 
aos movimentos paroquiais para traçar os 
planos da Assistência Social em nossa Pa-
róquia, tendo participado também dessa 
reunião, como figura de experiência em 
trabalhos sociais, a Sra. Elisa Lynch Bue-
no, Presidente das Voluntárias Sociais se-
diadas no Rio de Janeiro, e que, à época, 
pelo fato de estar freqüentemente em sua 
Casa de Veraneio em nossa cidade, católica 
praticante, assídua às Santas Missas,   logo 
se identificando com a comunidade. Foi, 
então, a Sra. Elisa a grande incentivadora 
da criação de um núcleo das Voluntárias 
em nossa Paróquia , e que, como já relata-
do anteriormente, doou para nossa Igreja  
“máquinas de costura”; grande quantidade 
de peças de tecidos, criando e preparando 
as voluntárias para os trabalhos de costura, 
ressaltando-se que a doação dos tecidos 
fora feita através do Sr. Silveirinha, dono da 
Fábrica de Tecidos Bangu, figura também 
sempre assídua em nossa Cabo Frio, onde 
tinha a  sua Casa de Veraneio no bairro da 
Passagem, católico praticante, sempre pre-
sente nas Santas Missas, ele, assim como a 
Sra. Elisa, sempre prontos a ajudar as Cam-
panhas Sociais da Igreja.  

Muito teríamos ainda a escrever sobre 
o trabalho desenvolvido por Frei Euclydes, 
mas, por falta de espaço, ficamos aqui, es-
perando continuar no próximo ´capítulo, 
e aproveitando para dizer aos amados(as) 
irmãos e irmãs, que comemoramos com 
grande alegria o nosso NATAL, refletindo 
sobre o milagre da vinda  JESUS para nós, 
e com a certeza de que à cada dia ELE está 
nascendo em nossa vida, e que não pode-
mos impedir que isto aconteça, sob pena 
de deixarmos escapar as bênçãos que nos 
estão reservadas.

Somos todos, filhos amados do Senhor. 
Temos a certeza de que ELE não nos de-
sampara, e que, maravilhas estão prepara-
das para todos nós que somos fiéis segui-
dores de Sua Palavra.

FELIZ ANO NOVO,  com todas as Bên-
çãos e Graças  do Amado Jesus e de nossa 
Mãe Santíssima, Maria, a cheia das Graças 
de Deus. 

– Amém!.                          

X L V I

2- Encontre na cru-
zada as figuras ilustra-
das.

1 - Vamos colorir?

O apóstolo dos gentios e 
das nações nasceu em Tarso. 
Da tribo de Benjamim, era 
judeu de nação. Tarso era 
mais do que uma colônia 
de Roma, era um município. 
Logo, ele recebeu também o 
título de cidadão romano. O 
seu pai pertencia à seita dos 
fariseus. 

Foi neste ambiente, em 
meio a tantos títulos e adver-
sidades, que ele foi crescen-
do e buscando a Palavra de 
Deus.

Combatente dos vícios, 
foi um homem fiel a Deus. 
Paulo de Tarso foi estudar 
na escola de Gamaliel, em 
Jerusalém, para aprofundar-
-se no conhecimento da lei, 
buscando colocá-la em prá-
tica. 

Nessa época, conheceu 
o Cristianismo, que era tido 
como um seita na época. 

Tornou-se, então, um 
grande inimigo dessa reli-
gião e dos seguidores desta. 
Tanto que a Palavra de Deus 
testemunha que, na morte 
de Santo Estevão, primeiro 
mártir da Igreja, ele fez ques-
tão de segurar as capas da-
queles que o [Santo Estevão] 
apedrejam, como uma atitu-
de de aprovação. 

Autorizado, buscava iden-
tificar cristãos, prendê-los, 
enfim, acabar com o Cristia-
nismo. O intrigante é que ele 
pensava estar agradando a 
Deus. 

Ele fazia seu trabalho por 
zelo, mas de maneira violen-
ta, sem discernimento. Era 
um fariseu que buscava a 
verdade, mas fechado à Ver-
dade Encarnada. Mas Nosso 

Senhor veio para salvar to-
dos.

Encontramos, no capítulo 
9 dos Atos dos Apóstolos, o 
testemunho: “Enquanto isso, 
Saulo só respirava ameaças 
e morte contra os discípulos 
do Senhor. 

Apresentou-se ao prínci-
pe dos sacerdotes e pediu-
-lhes cartas para as sinago-
gas de Damasco, com o fim 
de levar presos, a Jerusalém, 
todos os homens e mulheres 
que seguissem essa doutri-
na. 

Durante a viagem, estan-
do já em Damasco, subita-
mente o cercou uma luz res-
plandecente vinda do céu. 
Caindo por terra, ouviu uma 
voz que lhe dizia: ‘Saulo, Sau-
lo, por que me persegues?’. 
Saulo então diz: ‘Quem és, 
Senhor?’. Respondeu Ele: ‘Eu 
sou Jesus, a quem tu perse-
gues. Duro te é recalcitrar 
contra o aguilhão’. Trêmulo e 
atônito, disse Saulo: ‘Senhor, 
que queres que eu faça?’ 
respondeu-lhe o Senhor: 
‘Levanta-te, entra na cidade, 
aí te será dito o que deves 
fazer’”. 

O interessante é que o 
batismo de Saulo é apresen-
tado por Ananias, um cristão 
comum, mas dócil ao Espíri-
to Santo.

Sua primeira pregação foi 
feita em Damasco. Muitos 
não acreditaram em sua mu-
dança, mas ele perseverou e 
se abriu à vontade de Deus, 
por isso se tornou um grande 
apóstolo da Igreja, modelo 
de todos os cristãos. 

(Fonte: www.cancaonova.com)

25 de Janeiro
Conversão de São Paulo

Durante as férias, o cen-
tro da cidade de Cabo Frio 
oferece um rico itinerário 
cultural, compreendendo 
museus, biblioteca e  ou-
tros espaços culturais.

Charitas - Construí-
do em 1837, recebeu este 
nome Charitas ou Casa de 
Caridade e é hoje um espa-
ço com atividades culturais 
permanentes, onde se en-
contra o Museu e Casa de 
Cultura José de Dome. 

O prédio já foi orfanato, 
numa época em que crian-
ças eram abandonadas 
com certa freqüência, havia 
ai uma roda onde eram co-
locados esses bebês, e reti-
rados do outro lado, onde 
recebiam abrigo, alimen-
tação e educação. Serviu 
também de abrigo durante 
a Segunda Guerra Mundial. 

Em 2009, a casa secular 
foi reformada e expõe obras 
de grandes expoentes da 
arte cabofriense: o poeta e 
escritor Victorino Carriço, o 
fotógrafo e arquivista Wol-
ney Teixeira, o pintor fran-
cês que escolheu Cabo Frio 
para viver, Jean Guilhaume 
e o pintor José de Dome, 
que dá nome à casa de cul-
tura.

Avenida Assunção, 855 – 
Centro.  Visitação das 14h às 
20h (terça-feira a domingo) 
– Tel.: (22) 2643-2784. 

MART - Dentro do Con-

vento Nossa Senhora dos 
Anjos, um dos mais expres-
sivos exemplares da arqui-
tetura colonial no Brasil, 
está localizado o Museu de 
Arte Religiosa e Tradicional, 
que abriga imagens barro-
cas dos séculos XVI e XVII 
em terracota e madeira. Há 
visitas guiadas.

Convento de Nossa Se-
nhora dos Anjos - Largo de 
Santo Antônio, s/nº. Tel.: (22) 
2643-6898. Horários: De ter-
ça à sexta, das 10h às 12h e 
das 13h às 17h. Nos finais de 
semana e feriados, das 14h 
às 18h.

Casa-Ateliê Carlos 
Scliar - A casa onde o pin-
tor Carlos Scliar morou por 
40 anos - e que por ele pró-
prio foi restaurada – trans-
formou-se no Instituto Cul-
tural Carlos Scliar, e exibe 
boa parte de sua obra e de 
outros pintores brasileiros, 

além de preservar o mobi-
liário da casa e o ateliê, com 
suas tintas, telas e pincéis. 
Diante da casa, foi erigida 
uma estátua em tamanho 
natural do pintor, obra dos 
escultores Cristina Ventura 
e Jonas Corrêa. 

Rua Marechal Floriano, 
253 e 265. Tel.: (22) 2643-
0562. 

Biblioteca Municipal 
Walter Nogueira – Para 
quem gosta de uma boa 
leitura, uma opção é esse 
espaço que tem um acer-
vo de cerca de 40.000 livros 
diversos. Sua freqüência 
mensal é de aproximada-
mente 1.600 pessoas, entre 
pesquisa e empréstimo. 

Praça Dom Pedro, 47, 
Centro .

Fontes: http://www.cabofrio.rj.gov.

br/charitas.aspx

          http://pt.wikipedia.org/

Um passeio cultural pelo centro da cidade

Charitas, coração da cultura de Cabo Frio
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Mais fotos destes eventos estão disponíveis no site www.pnsassuncao.org.br/multimidia/galeria-de-fotos

Pastoral da Sobriedade: capacitação e aniversário de quatro anos
A Comunidade Maranathá e a Pastoral da Sobriedade da Paróquia Nossa Senhora da Assunção ministraram a Capacitação para Conselheiro em Dependência 

Química, com o tema “Psicologia e Espiritualidade: pensamento, sentimento e comportamento humano à luz do Cristianismo”. O curso foi realizado no Instituto 
Mater Coeli, com encerramento na Santa Missa.

Natal
Eventos do Mês de  Dezembro de 2011 

Irmandade presenteia crianças
A irmanda-

de do Santíssi-
mo Sacramen-
to da Paróquia 
Nossa Senhora 
da Assunção 
levou mais 
alegria aos co-
rações de di-
versos irmãos 
e irmãs neces-
sitados. 

Na creche do bairro da Vila Nova, favoreceu um Natal mais feliz 
para cerca de 27 crianças que receberam presentes de Natal. Na 
ocasião, o grupo esteve presente levando às crianças o signifi ca-
do verdadeiro da festa, o Nascimento de Jesus. 

Também visitaram o Hospital Municipal da Mulher, onde ofe-
recerem de presente enxovais para os bebês. 

A Pastoral da Sobriedade comemorou quatro anos de atividades com Santa Missa presidida pelo padre Dionísio e com participação dos agentes. 

A iniciativa arrecadou 18 toneladas de alimentos, transforma-
dos em mais de 600 cestas básicas, cada uma com 26 Kg de ali-
mentos não-perecíveis, além de frango, castanha e panetone.

A campanha teve apoio de toda a comunidade e empresários 
e contou com o trabalho de 20 voluntários. As cestas foram distri-
buídas para famílias cadastradas na Paróquia e ainda para institui-
ções benefi centes.

Veja vídeo sobre o resultado da campanha no site www.pnsas-
suncao.org.br/noticias

O Natal foi celebrado com 
muita alegria na Paróquia 
Nossa Senhora da Assunção.

 Os fi eis participaram de 
atividades como concerto 
natalino, Novena, Auto de 
Natal, apresentado pelo Gru-
po de Artes Rainha Assunta e 
as Santas Missas.

Solenidade de Maria Mãe de Deus

Fieis também participaram da Solenidade de Maria 
Mãe de Deus, na Missa do Dia Mundial da Paz, 1º de janei-
ro, presidida por Dom Frei Alano Maria Pena.

“Natal de Luz, Natal sem fome”



14 15       Janeiro de 2012   Janeiro de 2012

Projeto Simples  Mente

Para começarmos a falar sobre 
depressão, precisamos primeiro 
entender o que é “objeto” para a 
psicologia. Objeto não é uma sim-
ples cadeira, ou um lápis. Trata-se 
de tudo aquilo com o que nos rela-
cionamos, no que investimos, em 
que aplicamos alguma energia, 
que nos retribui com alguma satis-
fação; e, claro, nos dá algum tipo 
de prazer. Pode ser uma pessoa, 
um bem de consumo, uma via-
gem, um brinquedo, sempre algo 
que nos faça acreditar que somos 
amados.

Em uma das edições anteriores, 
falamos sobre a “Era do prazer”, 
tentando mostrar que a humani-
dade está vivendo uma fase em 
que o prazer está sendo colocado 
à frente de tudo. O homem vive 
para ter satisfações, vive para ter 
prazer. O problema é que prazer 
sem limites leva à morte. Então 
podemos dizer que o homem tem 

que aprender a 
viver não com o 
prazer, pois isso 
é fácil, mas, com 
o momento em 
que há um limite 
nesse prazer. 

A psicologia 
nos mostrou que 
a realidade hu-
mana não está 
na relação do 
homem com o 
objeto de satis-
fação, mas com 
a falta desse ob-
jeto. Essa é a par-
te difícil da vida, 
lidar com a falta, 
com o limite.

É nisso que 
gira a questão da depressão, o li-
mite no acesso ao objeto de pra-
zer. Existem alguns objetos que 
não causam prazer diretamente. 
São objetos que, ao obtê-los, nos 
sentimos amados; e nos sentindo 
amados, temos a satisfação de ser-
mos bem quistos, bem vistos pelos 
outros. Dizemos que esses objetos 
pertencem ao próprio eu, ao pró-
prio ego. Pode ser um traço de 
personalidade, uma identificação 
ou uma característica. 

A depressão é a perda desse 
objeto que pertence ao próprio 
eu, à própria personalidade. A 
pessoa deprimida se sente des-
personalizada. Não se trata de um 
objeto concreto, físico, externo, e 
sim algo internalizado pela perso-
nalidade. 

No caso da depressão, o trata-
mento psicológico visa conquistar 
junto com o paciente uma nova 
posição no mundo, um novo lugar, 

Depressão, uma das dificuldades do homem moderno 
uma nova identificação onde a 
pessoa se sinta amada e importan-
te novamente. Trata-se de eleger 
e nomear um novo objeto para o 
ego. Claro que esse processo não 
é simples, muito menos rápido, 
requer dedicação, persistência e 
força de vontade. Trata-se de cons-
truir algo novo, um novo lugar, um 
novo traço de personalidade. E 
isso exige muito trabalho. 

Chamamos a atenção ao fato 
de que existem graus de depres-
são. Em alguns casos agudos, só 
o tratamento psicológico não é 
suficiente, sendo necessário o 
acompanhamento de um médico 
psiquiatra que irá ministrar uma 
medicação necessária.

A psicologia acredita que é nos 
primeiros anos de vida que se en-
contra a base da construção e do 
desenvolvimento da personalida-
de. Assim sendo, lembramos aos 
pais que o ser humano só apren-
de a lidar com os limites da vida 
quando os responsáveis dizem 
“não” para alguma vontade da 
criança, pois o “não” experimen-
tado na infância irá oportunizar o 
desenvolvimento, no psiquismo, 
da habilidade em lidar com esses 
limites. 

Já ressaltamos aqui em nossa 
coluna que esse limite cria meca-
nismos de defesa para o indivíduo 
lidar melhor com a depressão, 
bem como a Síndrome do Pânico. 
Podemos afirmar, então, que o li-
mite imposto pelos responsáveis 
na infância é capaz de prevenir a 
depressão. 

                                     
Luis Felipe Nigri

Coordenador do projeto simples-
mente  e conselheiro da 

Associação São Miguel   Arcanjo.

AGENDA
das Pastorais e Movimentos

Pastoral da Aids

Segundas-feiras 
6h30min: café-da-manhã
Local: Hospital Dia (anexo ao 
HCE)

Pastoral da  Terceira 
Idade

Quintas-feiras
14h: Reuniões
Local: Salão Social

Pastoral da Sobriedade

Segundas-feiras 
19h: Reuniões
Local: Salão Paroquial

Pastoral da Saúde

- Encontro mensal:
No primeiro sábado do mês, 
das 10h às 16h, no salão social, 
com lanche compartilhado.

 - Na segunda sexta-feira de 
cada mês: Missa com bênção 
e unção para os enfermos, na 
Capela de Santa Izabel, às 
8h30min

 - Visita do sacerdote  aos 
enfermos: visita em domicílio, 
na primeira sexta-feira do 
mês, mediante agendamento 
na Secretaria paroquial. As 
visitas com urgência devem ser 
solicitadas pelo 
Tel.: 2643-0082

Pastoral da Juventude

Dia 28 – Sábado:
Luau 
Local: Praia de São bento

Foto: Divulgação

Salpicão de Bacalhau da Nira

Ingredientes:
1 bacalhau
1 maço de cheiro verde pica-

do
1 cenoura ralada
1 cenoura em fatias grossas e 

2 batatas em tiras (cozidos em 
água e sal e escorridos)

24 ovos de codorna cozidos e 
sem casca

1 pacote pequeno de batata 
palha

Azeitonas pretas e verdes
Milho e ervilhas (a gosto)
Maionese
2 cebolas em rodelas finas
4 dentes de alho amassa-

dos
Azeite a gosto

Preparo:
Dessalgue o bacalhau ferven-

do por cinco minutos na panela 
de pressão, repetindo a opera-
ção por duas vezes. Lave-o bem, 
escorra a água e frite em azeite, 
alho e cebola. Retire do fogo.

Coloque o bacalhau frito em 
um pirex e depois o desfie (deve 
ficar bem desfiado). Acrescente 
os outros ingredientes. Tempere 
com maionese e sirva com arroz 
branco.

Esta receita foi enviada pela 
Nira, cozinheira da Paróquia.

Foto: Divulgação

RCC

Dia 7 – 1ª Vigília 
Local: Capela de Sant´Anna 

Dias 14 e 15 – Encontro 
Sentinela do Amanhã 
Local: Vicariato Lagos 

Dia 16 – Missa Votiva 
Local: Igreja Matriz 

Dia 17 – Louvor da Unidade 
Local: auditório 
  
Dia 21 – Formação 
Local: Capela de Sant´Anna 

Dia 22 – Ação de 
evangelização 
Local: Praia do Forte 

 Dias 25 a 29 – Enc. Nac. de 
Formação 
Local: Lorena – SP 
  
  
ENS

Dia 8 – Pré-EACRE 
Local: auditório 

Dias 28 a 30 – EACRE 
Local: Niterói 

Pastoral da Liturgia

Dia 4 - Reunião do 
Coordenadores
Local: Auditório

Pastoral da 
Perseverança

Dia 14 - Pescaria no canal
Local: Capela São Benedito

A cidade do Rio de 
Janeiro se prepara para 
receber um dos maiores 
eventos da Igreja Católi-
ca de todos os tempos, 
a Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ), que se 
realizará de 23 a 28 de 
julho de 2013. Com a 
previsão de participação 
de milhões de jovens ca-
tólicos, a JMJ já ganhou 
um embaixador: o Cristo 
Redentor.

Réplicas do monu-
mento, com 3,8 metros 
de altura, serão expostas 
a partir de março em ca-
pitais de todo o mundo. 
A primeira 
cópia de um 
dos mais fa-
mosos car-
tões-postais 
da cidade 
será levada 
ao Vaticano.

C r i a d a s 
por carna-
valescos de 
escolas de 
samba, as 
réplicas da mostra iti-
nerante “Cristo Reden-
tor para Todos” também 
passarão por alguns es-
tados brasileiros junto 
com os Símbolos da JMJ, 
a Cruz Peregrina e o Íco-

ne de Nossa Senhora. 
A Comissão Especial da 
Jornada Mundial da Ju-
ventude – formada por 
representantes dos go-
vernos federal, estadual 
e municipal e da arqui-
diocese do Rio de Janei-
ro – conta com grupos 
de trabalho para melho-
rar a logística da cidade e 
disponibilizar acomoda-
ções, além de preparar 
a cidade para a visita do 
papa Bento XVI, que par-
ticipará da JMJ.

A programação do 
evento inclui cateque-
ses, palestras, shows e 

um encontro com o San-
to Padre. Também está 
prevista a instalação de 
27 palcos, espalhados 
por toda a Cidade Ma-
ravilhosa, que represen-
tarão os estados brasi-

leiros. Entre os espaços 
estudados para receber 
a jornada estão o Ater-
ro do Flamengo, Centro, 
Barra e Santa Cruz.

“A Jornada Mundial da 
Juventude é uma grande 
oportunidade para revi-
gorar a fé, a participação 
e, principalmente, para 
mostrar o rosto jovem da 
Igreja para o mundo in-
teiro”, disse o presidente 
do Comitê Organizador 
Local da Jornada Mun-
dial da Juventude do Rio 
e arcebispo metropolita-
no, dom Orani João Tem-
pesta.

O trabalho dos 
organizadores da 
JMJ foi elogiado 
pelo presiden-
te do Pontifício 
Conselho para os 
Leigos, cardeal 
Stanislaw Rylko. 
“Devemos desta-
car a grande dis-
ponibilidade das 
autoridades civis 
brasileiras que 

trabalham para suprir as 
necessidades organiza-
cionais ditadas pela JMJ”, 
afirmou o cardeal.

Fonte:  CNBB/Rádio vaticano
Foto: CNBB   

JMJ 2013: 
Réplicas do Cristo Redentor serão expostas em

 várias partes do mundo



JANEIRo
01- Santa Mãe de Deus, Maria, solenidade
     -  Dia Mundial da Paz
03-  Aniversário de Dedicação da Catedral de São João Batista
08-  Epifania do Senhor, solenidade
09-  Batismo do Senhor, festa
11-  Aniversário da fundação do Seminário Arquidiocesano de São José  (103 anos) 
25-  Conversão de São Paulo, ap., festa

FEVEREIRo
02- Apresentação do Senhor, festa 
     - Dia da Vida Consagrada 
     - Aniversário do falecimento de Dom Carlos Alberto Etchandy Gimeno Navarro, 3º             

Arcebispo  de Niterói (9 anos) 
11- Nossa Senhora de Lourdes, memória facultativa
     - Dia Mundial dos Enfermos (Missa na Catedral)
12- Missa de Posse do novo Arcebispo, Dom José Francisco Rezende Dias - 15h - Ginásio 

Caio Martins.
22- Quarta-Feira  de  Cinzas - Tempo da Quaresma
     - Abertura da CF/2012, nas Paróquias.
25- Aula Inaugural do IFEE-Instituto de Formação Estrela da Evangelização, nos Vicaria-

tos.
     - Aula Inaugural do CPC-Curso de Pastoral Catequética, nos Vicariatos.
     - Início do Curso de Libras (IVIC), no Seminário São José.
26- 1º Domingo da Quaresma
     - Abertura da CF/2012,  nas Paróquias
27- Aula Inaugural do Instituto de Filosofi a e Teologia do Seminário São José de Nite-

rói.

MARço
03- Encontro para Pós-Eucaristia (IVIC), nos Vicariatos
06- 1º Encontro Geral do Clero
10- 1ª Reunião com Coordenadores Vicariais (PASCOM)
11- Encontro de Formação para Comissões Vicariais (IVIC), no Seminário São José
14- Reunião dos Bispos do Regional Leste 1 (Manhã)
14 e 15 - Reunião dos Bispos da Província de Niterói (Tarde e Manhã)
17 a 19 - Festa de São José (Seminário São José)
19- São José, solenidade (Padroeiro da Igreja Universal) 
     - Aniversário da Consagração  da Arquidiocese a São José (21 anos)
24- Encontro para Catequese Especial (IVIC), no Vicariato Alcântara.
26- Anunciação do Senhor, solenidade
31- Encontro do CAOV

ABRIL
01- Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor
     - Coleta para a CF/2012
02- Aniversário Natalício de Dom José Francisco Rezende Dias (56 Anos)
03- Missa do Crisma, no Ginásio Salesiano, às 19h 30min
05- Missa da Ceia do Senhor (Lava-Pés)
06- Sexta-Feira da Paixão do Senhor 
     - Coleta para os Lugares Santos
07- Sábado Santo - Vigília Pascal
08- Domingo da Páscoa na  Ressurreição do Senhor 
14- VIII Encontro Arquidiocesano de Espiritualidade (Pastoral da Saúde), em Maricá, 8 

ás16h
15- Domingo da Divina Misericórdia
16- Aniversário Natalício do Santo Padre (85 anos)
17 a 26 - 49ª Assembléia Geral da CNBB
19- Aniversário de eleição do Santo Padre (7 anos)
27- 120 anos da  Criação da  Arquidiocese 
29-  4º Domingo da Páscoa - Domingo do Bom Pastor
     - Jornada Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas 

MAIo
05- Seminário de Comunicação (PASCOM), no Seminário São José
18- Curso de Formação para o Conselho de Saúde e Conscientização da Campanha da 

Fraternidade (Pastoral da Saúde), em Trindade, 8 ás16h
20- Ascenção do Senhor, solenidade
     -  Dia do Congregado Mariano
     -  Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos
     -  Dia Mundial das Comunicações Sociais
     - Vigília pelos Mortos de AIDS (Organização em âmbito Paroquial)
24- Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, Padroeira “aeque principalis” da Arquidiocese
25- Aniversário de ordenação episcopal de Dom Alano (37 anos)
27- Pentecostes, solenidade
28 a 31 - Encontro de Formação Permanente do Clero
31- Visitação de Nossa Senhora, festa

JuNho
02 - Aniversário de Ordenação Episcopal de Dom José Francisco (11 Anos)
02 e 03 - Festa Junina (Seminário São José)
03- Santíssima Trindade, solenidade
07- Corpus Christi, solenidade (Procissão Solene)

15- Sagrado Coração de Jesus, solenidade
     -  Jornada de Oração pela Santifi cação do Clero
16- Imaculado Coração de Maria, solenidade
     - Reunião dos Coordenadores (Pastoral da Saúde), em São Gonçalo, 9 ás12h
24- Natividade de São João Batista, solenidade (Padroeiro da Arquidiocese)
27- Reunião dos Bispos do Leste 1
27 e 28 - Reunião dos Bispos da Província de Niterói

JuLho
01- São Pedro e São Paulo, solenidade 
      - Coleta para o Óbolo de São Pedro
14- São Camilo de Lélis, Presb., memória facultativa  (Pastoral da Saúde), nas Paróquias
      - VIII Congresso Estadual Leste 1 (Pastoral da Saúde), em Valença-RJ 

AGoSTo
04- São João Maria Vianney, Presb., memória - Dia do Padre
      - Ordenação Sacerdotal - Abertura do Ano Vocacional
11- Início do Curso de Catequese Especial (IVIC), no Seminário São José
05- Seminário de Iniciação à Vida Cristã (IVIC), no Vicariato Niterói
06- Transfi guração do Senhor, festa 
06 a 10 - Retiro Espiritual  Anual do Clero, no Sumaré
10- Dia do Diácono Permanente
12 a 18 - Semana da Família
18- Reunião dos Coordenadores (Pastoral da Saúde), em Alcântara, 9 ás12h
19- Assunção de Nossa Senhora, solenidade
23- Santa Rosa de Lima, festa (Padroeira da América Latina)
25- Lançai as Redes 
      - I Bienal do Livro Católico (IVIC), no Rincão do Senhor - Rocha
26- Dia Nacional do Catequista 

SETEMBRo
07 e 08 - Peregrinação à Aparecida  do Norte - SP - Dia 10 (sábado) - Missa na Basílica, às 

6h 30min 
     - XXXII Congresso Nacional (Pastoral da Saúde), em São Paulo 
05- Reunião dos Bispos do Leste 1
06 e 07 - Reunião dos Bispos da Província de Niterói
08- Natividade  de Nossa Senhora, solenidade
13- Encontro de Jornalistas (PASCOM), na Arquidiocese, às 19h
14- Exaltação da Santa Cruz, festa
15- Nossa Senhora das Dores, memória
24- Aniversário de nomeação de Dom Alano para Niterói (9 anos)
25- Encontrão da Iniciação de Crianças e Adolescentes (IVIC), nos Vicariatos
      - Comemoração do Dia do Catequistas (IVIC), nos Vicariatos e Paróquias
29- Encontro do CAOV 
30- Dia Nacional da Bíblia

ouTuBRo
01 a 07 - Semana Nacional da Vida
07- Aniversário Natalício de Dom Alano
08- Dia do Nascituro
12- Nossa  Senhora  da  Conceição  Aparecida, solenidade (Padroeira do Brasil)
14- DNJ-Dia Nacional da Juventude
18- São Lucas, Evangelista, festa 
      - Dia do Médico - Santa Missa na Capela São Lucas (Pastoral da Saúde), em Icaraí.
20- Reunião dos Coordenadores (Pastoral da Saúde), na Par. São Lourenço, 9 ás12h
21- Dia Mundial das Missões  e  da  Santa Infância Missionária
      - Coleta para as Missões
      - Concentração Missionária
26  e 27 - Reunião dos Bispos do Leste 1 e 12ª Assembléia Regional, no Sumaré
29- Dia Nacional de Ação de Graças
30- Reunião dos Bispos da Província de Niterói
28- Aniversário de Ordenação Sacerdotal de Dom Alano (51 anos)

NoVEMBRo
02- Dia  de  Finados   (Comemoração  de todos os fi éis defuntos)
      - Santas Missas, nos Cemitérios
03- 2ª Reunião com  Coordenadores Vicariais (PASCOM)
10- Aniversário de Ordenação Sacerdotal de Dom José Francisco Rezende Dias (33 

Anos) 
22- Aniversário da Fundação da Cidade de Niterói (439 anos) 
25- Cristo, Rei do Universo, solenidade
29- Dia Nacional de Ação de Graças
30- Aniversário da Nomeação de Dom José Francisco Rezende Dias (1 ano)

DEZEMBRo   
01- Mobilização do Dia Mundial de Combate a AIDS
02- 1º Domingo do Advento - Ano C
08- Imaculada  Conceição de  Nossa  Senhora, solenidade
10- Confraternização do Clero
12- Nossa Senhora de Guadalupe, festa (Padroeira das Américas)
16- 3º Domingo do Advento
      - Coleta  Nacional para a sustentação da Evangelização da Igreja
25- Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, solenidade
30- Sagrada Família: Jesus, Maria e José, festa.
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